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พฤศจิกายน 2553 

 

จ านวนพิมพ์ 
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จัดพิมพ์โดย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2356 9999 

โทรสาร   0 2281 8169 

 

จัดท าโดย 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(หน่วยงานรูปแบบพิเศษ ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 

ออกแบบโดย 

บริษัท วิชั่น พร้ินท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 

481/561 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์ 0 2864 5698 

โทรสาร 0 2564 5889 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 



 

ค าน า 

 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548  เห็นชอบให้น าการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ ตามข้อเสนอของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้

การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นหน่ึงในตัวชี้วัดเลือกในมิติด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 10 

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

          ดังน้ัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

และทราบแนวทาง วิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท าคู่มือน้ีข้ึน 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมในเร่ืองต่าง ๆ และสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้  

ส านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษา

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

และชุดเคร่ืองมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits) ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 

ได้เผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษาไปด้วยแล้ว และสามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้

ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดเอกสาร

และสื่อปี 2554 

 

 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

พฤศจิกายน  2553 
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แนวทางด าเนินการส าหรับตัวช้ีวัด 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการ ของสถาบันอุดมศกึษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

----------------------------- 

1.  ความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 ประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายประเทศได้มีการน าระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA) และได้เป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ น าไปประยุกต์ใช้

มากกว่า 70 ประเทศ เช่น 

ประเทศ ช่ือรางวัลที่พฒันามาจาก MBNQA 
ปี ค.ศ. ที่เร่ิม

ประกาศมอบรางวัล 

ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988 

สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989 

สิงคโปร์ Singapore Quality Award (SQA) 1994 

ญี่ปุุน Japan Quality Award (JQA) 1995 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย 

ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 

(High Performance)  

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยน าเทคนิคและเคร่ืองมือบริหารจัดการ

สมัยใหม่มาใช้ เช่น การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เป็นต้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการรองรับการพัฒนาระบบ

ราชการในข้ันต่อไป ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเคร่ืองมือ

ในการด าเนินการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตามข้อเสนอของ

ส านักงาน ก.พ.ร. 

  นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่



 
2 
 

2 
 

มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง 

และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ก าหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย 

3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่

มีขีดสมรรถนะสูง 

บุคลากรมคีวามพร้อม

และความสามารถใน 

การเรียนรู้ คดิริเร่ิม

เปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวได้อยา่ง

เหมาะสมต่อ

สถานการณ์ตา่งๆ  

สถาบันอุดมศกึษาและ

หน่วยงานของรัฐสามารถ

พัฒนาขีดสมรรถนะและ   

มีความพร้อมในการ

ด าเนินงาน  

 ระดับความส าเร็จของ

สถาบันอุดมศกึษา 

    และหนว่ยงานของรัฐ 

ในการปรับปรุงและ 

    ยกระดับคุณภาพ 

    การบริหารงาน 

    ตามแผนพัฒนา

องค์การ  

 ระดับสมรรถนะ 

    ของข้าราชการ 

    และเจา้หน้าที่ของรัฐ 

ที่ได้รับการพัฒนา  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 ไม่น้อยกวา่  

    ร้อยละ 80  

    โดยเฉลี่ย  

 

 

 

 

 

 ไม่น้อยกวา่  

    ร้อยละ 80  

    โดยเฉลี่ย  

 

 ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังกล่าว การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้ก าหนด

เปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในปี 2555 ดังน้ี 

 ระดับความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับ

คุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์การไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย 

 

  2. หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการน าหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)1 และ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้มีความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบ

                                                 
1 ปี ค.ศ. 2010 Malcolm Baldrige National Quality Award ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Malcolm Baldrige Award 

(ข้อมูลจาก www.nist.gov/baldrige) 

http://www.nist/
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ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ เพื่อการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดท าข้ึนโดยอาศัยค่านิยมหลัก (Core-Value)  

11 ประการ ดังน้ี 

1.    การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 

2.    ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 

3.    การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล 

4.    การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.    ความคล่องตัว 

6.    การมุ่งเน้นอนาคต 

7.    การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

8.    การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 

9.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.  การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 

11.  มุมมองในเชิงระบบ 

1. การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 

 ผูบ้ริหารระดับสูงมีบทบาทส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยต้องให้

ความส าคัญกับเร่ือง ต่อไปน้ี 

1) การก าหนดทิศทาง ค่านิยมที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเน้นค่านิยมที่ให้

ความส าคัญกับผู้รับบริการ รวมทั้งก าหนดความคาดหวังขององค์การที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการชี้น าการด าเนินกิจกรรมและการตัดสินใจ

ขององค์การ    

2) การจัดท ากลยุทธ์ ระบบ และวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สร้างความรู้และความสามารถ และท าให้มั่นใจว่าองค์การมีความย่ังยืน    

3) การก าหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการด าเนินการขององค์การ เพื่อน าผล

ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 

4) การก ากับดูแลตนเองที่ดี และการเสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์การให้มีความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในด้านจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการด าเนินการของ

องค์การ ทั้งน้ี ผู้บริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม  

5) การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท าให้

องค์การประสบความส าเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์    

6) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผู้น าในอนาคต การยกย่อง

ชมเชยพนักงาน  และการเป็นแบบอย่างที่ดี  
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2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 

การด าเนินการของส่วนราชการ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ันผู้ที่จะ

ตัดสินว่าส่วนราชการใดด าเนินการประสบความส าเร็จหรือไม่ ได้แก่ประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการน่ันเอง 

  ทั้งน้ีองค์การที่มุ่งเน้นผู้รับบริการควรให้ความส าคัญกับเร่ือง ดังต่อไปน้ี 

 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคต คือ การเข้าใจความต้องการ

ของผู้รับบริการในปัจจุบัน และการคาดการณ์ความต้องการของผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต  

 การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถด าเนินการได้ในทุกข้ันตอน 

ตั้งแต่การเข้าถึงบริการ คุณภาพของการให้บริการ การลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ การลดข้อ

ร้องเรียนจากผู้รับบริการ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผู้รับบริการ ซ่ึงช่วยสร้างความไว้วางใจ 

ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทั้งน้ี องค์การที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการได้น้ัน จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต และตระหนักถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อ

การเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ 

3.  การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล 

 การที่องค์การจะบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินการได้น้ัน องค์การต้องมีแนวทางที่ปฏิบัติได้  

เป็นอย่างดีในเร่ืองการเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ขององค์การ รวมถึงการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ืองของแนวทางที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่น าไปสู่เปูาประสงค์และแนวทางใหม่ๆ 

การเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝังลงไปในแนวทางที่องค์การปฏิบัติการ ซ่ึงหมายความว่า การเรียนรู้จะต้อง  

1) เป็นปกติวิสัยของงานประจ าวัน  

2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์การ 

3) ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  

4) มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์การ และ  

5) เกิดข้ึนจากโอกาสที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญและมีความหมายแหล่ง

การเรียนรู้ในองค์การ รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลจากผู้รับบริการ การแบ่งปัน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

 ทั้งน้ี การเรียนรู้ขององค์การและบุคลากรส่งผลดังน้ี 

 การเรียนรู้ขององค์การส่งผล ดังน้ี  

1)  การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการผ่านการบริการใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่  

2)  การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง  

3)  การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองผู้รับบริการและการลดรอบเวลา  

4) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์การ  

5)  การเพิ่มผลการด าเนินการขององค์การเพื่อให้บรรลุผลในด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการให้บริการต่อชุมชนในฐานะพลเมืองดี 
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 การเรียนรู้ของบุคลากรส่งผล ดังน้ี  

1)  ท าให้บุคลากรที่อยู่ในองค์การมีความพึงพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น  

2)  เกิดการเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน  

3)  สร้างสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์การ 

4)  มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึนเพื่อให้มีนวัตกรรม 

ดังน้ัน การเรียนรู้จึงไม่ควรมุ่งเพียงแต่การให้ได้ผลผลิตและบริการที่ดีข้ึน แต่ควรมุ่งถึง

ความสามารถในการตอบสนองผู้รับบริการ การปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนด้วย เพื่อท า

ให้องค์การมีความยั่งยืน  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 4.  การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การให้ความส าคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ

มีการพัฒนา และมีความผาสุก ซ่ึงเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและมีผลการด าเนินการที่ดี 

ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร ที่มีความแตกต่างกันในด้านสถานที่ท างานและชีวิต

ครอบครัว ความท้าทายที่ส าคัญในการให้ความส าคัญกับบุคลากร มีดังน้ี  

1) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้น าองค์การที่มีต่อความส าเร็จของบุคลากร 

2) การยกย่องชมเชยบุคลากรที่มากกว่าการให้ค่าตอบแทนตามปกติ  

3) การสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร  

4) การแบ่งปันความรู้ขององค์การเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการผู้รับบริการได้ดียิ่งข้ึน

และสนับสนุนให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท าและมีนวัตกรรม  

6) การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนเพื่อบุคลากรที่หลากหลาย 

องค์การต้องสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้สามารถบรรลุ

เปูาประสงค์โดยรวมได้ดีข้ึน    

ความร่วมมือภายในองค์การ อาจรวมถึง ความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร ซ่ึงอาจ

น าไปสู่การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมข้ามหน่วยงาน หรือการปรับโครงสร้างงาน เช่น การพัฒนา

ทีมงาน ความร่วมมือภายในองค์การ อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น การตอบสนอง และการแบ่งปันความรู้ 

ความร่วมมือภายนอกองค์การ อาจเป็นการร่วมมือกับผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายเป็นความร่วมมือภายนอกที่มีความส าคัญมากข้ึนเร่ือยๆ    

ความร่วมมือภายในและภายนอกองค์การที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเปูาประสงค์ระยะยาว 

ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ ดังน้ันองค์การควรค านึงถึงความต้องการ

ที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน มีวิธีการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ มีแนวทางในการประเมิน

ความก้าวหน้า และวิธีการปรับให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ในบางกรณีการให้การศึกษาและ

การฝึกอบรมร่วมกันอาจเป็นวิธีการหน่ึงที่คุ้มค่าส าหรับการพัฒนาบุคลากร 
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 5.   ความคล่องตัว 

 องค์การต้องมีความคล่องตัว เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และมีการแข่งขันในระดับโลก ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และมีความยืดหยุ่น e-Service ท าให้องค์การต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งข้ึน มีความยืดหยุ่น และ

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะราย องค์การต้องใช้เวลาให้สั้นลงเร่ือยๆ ในการน า

ผลผลิตใหม่และบริการใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่เข้าสู่สังคม ขณะเดียวกันองค์การต้องตอบสนอง

ผู้รับบริการให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากข้ึนเร่ือยๆ การปรับปรุงที่ส าคัญในการลดเวลาในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ ท าให้องค์การต้องการระบบงานใหม่ๆ การลดความซับซ้อนของหน่วยงาน

และกระบวนการ หรือมีความสามารถในการเปลี่ยนจากกระบวนการหน่ึงไปสู่อีกกระบวนการหน่ึงอย่าง

รวดเร็ว ดังน้ัน บุคลากรที่ได้รับการอบรมข้ามหน่วยงานและได้รับการเอื้ออ านาจในการตัดสินใจจึงมี

ความส าคัญอย่างย่ิงในบรรยากาศแข่งขันที่รุนแรง 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญประการหน่ึงในการบรรลุความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสู่สังคม หรือรอบเวลาการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองต่อตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การต้องบูรณาการการท างานแต่ละข้ันตอน       

ในกิจกรรมต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่การวิจัยหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงการน าไปปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินการในด้านเวลามีความส าคัญมากยิ่งข้ึนในปัจจุบัน และรอบเวลากลายเป็น

ตัววัดกระบวนการที่ส าคัญ การมุ่งเน้นเร่ืองเวลาก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ที่ส าคัญด้วย การปรับปรุงใน

เร่ืองเวลาจะผลักดันให้มีการปรับปรุงต่าง ๆ ในเร่ืองระบบงาน องค์การ คุณภาพ ต้นทุน และผลิตภาพไป

พร้อมๆ กัน 

 6.  การมุ่งเน้นอนาคต 

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การสร้างองค์การที่มีความยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัย

ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ ทั้งน้ี 

องค์การที่จะประสบความส าเร็จต้องมีแนวคิดที่ในการมุ่งเน้นอนาคตอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะ

สร้างพันธะระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้รับบริการ บุคลากร ผู้ส่งมอบบริการ 

สาธารณชน และชุมชนขององค์การ    

  การวางแผนงานขององค์การจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความคาดหวัง

ของผู้รับบริการและความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ

กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ความคาดหวังของชุมชนและสังคม ดังน้ัน เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ

การจัดสรรทรัพยากรจึงต้องรองรับปัจจัยดังกล่าวด้วย การมุ่งเน้นอนาคต ครอบคลุมถึงการพัฒนา

บุคลากรและผู้ส่งมอบบริการ การวางแผนสืบทอดต าแหน่งที่มีประสิทธิผล การสร้างโอกาสเพื่อ

นวัตกรรม และการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
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 7.  การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ 

และการปฏิบัติการขององค์การ รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมควรน า

องค์การไปสู่มิติใหม่ในการด าเนินการ นวัตกรรมไม่อยู่ในขอบเขตงานของการวิจัยและพัฒนาเท่าน้ัน 

นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินการในทุกแง่มุมและทุกกระบวนการ ผู้น าองค์การจึงควรชี้น าและ

จัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการเรียนรู้ องค์การควรบูรณาการนวัตกรรมไว้ในการ

ท างานประจ าวันและใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์การและบุคลากร ดังนั้น ความสามารถใน

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้อย่างรวดเร็ว  จึงมีความส าคัญต่อการผลักดัน

นวัตกรรมขององค์การ 

 8.  การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 

การวัดและการวิเคราะห์ผลการด าเนินการมีความส าคัญต่อองค์การ การวัดผลควรมาจาก

ความจ าเป็นและกลยุทธ์หลักขององค์การ รวมทั้งควรให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญอย่างย่ิงเกี่ยวกับ

กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ส าคัญ    

การจัดการผลการด าเนินการขององค์การต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศหลายประเภท 

ซ่ึงควรครอบคลุมถึง ผลการด าเนินการด้านผู้รับบริการ ผลผลิตและบริการ รวมทั้งการเปรียบเทียบผล

การด าเนินการด้านการปฏิบัติการ กระบวนการ และผลการด าเนินการเทียบกับคู่เทียบเคียง รวมถึง

ผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ    

การวิเคราะห์ หมายถึง การสกัดสาระส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การประเมินผล การตัดสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห์ องค์การจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อ

บ่งบอกถึงแนวโน้ม การคาดการณ์ และความเป็นเหตุเป็นผลกัน ซ่ึงโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชัด 

การวิเคราะห์จะสนับสนุนจุดมุ่งหมายหลาย ๆ ประการ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการด าเนินการ

โดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการด าเนินการ

กับคู่เทียบ  

ในการปรับปรุงผลการด าเนินการและการจัดการการเปลี ่ยนแปลง องค์การควรให้

ความส าคัญกับการเลือกและใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ที่ควรสะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่น าไปสู่ 

การปรับปรุงผลการด าเนินการในด้านผู้รับบริการ การปฏิบัติการ การเงิน และจริยธรรม กลุ่มตัวชี้วัดที่

เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้รับบริการและผลการด าเนินการขององค์การจะเป็นพื้นฐานที่เด่นชัด  

ในการท าให้กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเปูาประสงค์ขององค์การ  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการติดตาม อาจท าให้เกิดการประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือ

ดัชนีชี้วัดเพื่อให้สนับสนุนเปูาประสงค์ขององค์การยิ่งข้ึน  
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 9.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ผู้น าองค์การควรให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

และความจ าเป็นในการการบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีด้วย ผู้น าควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งเน้น

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและการคุ้มครองปูองกันสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองปูองกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึง

การปฏิบัติการขององค์การ และรอบเวลาของกระบวนการและบริการ    

นอกจากน้ัน องค์การควรให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดความสูญเสีย

ตั้งแต่ต้นทาง การวางแผนจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดข้ึนจากการ

ด าเนินการ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปูองกันมิให้เกิดปัญหา แก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนอย่าง

ตรงไปตรงมา และจัดให้มีสารสนเทศและการสนับสนุนที่จ าเป็น เพื่อให้สาธารณะมีความตระหนัก 

ในเร่ืองดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสาธารณะ 

  ในหลายๆ องค์การ ข้ันตอนการออกแบบกระบวนการมีความส าคัญมากในด้านความรับผิดชอบ

ต่อสาธารณะ การตัดสินใจที่เกี ่ยวกับการออกแบบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่ 

ดังน้ัน กลยุทธ์การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลและ

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

องค์การควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหมด การปฏิบัติทางด้านจริยธรรมอย่างจริงจังควรเป็นข้อก าหนดและต้องมีการตรวจ

ติดตาม โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององค์การ 

 การบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี เกี่ยวข้องกับการน าองค์การและการสนับสนุนจุดประสงค์     

ที่ส าคัญด้านสาธารณะ ตามข้อจ ากัดด้านทรัพยากรขององค์การ จุดประสงค์ดังกล่าว อาจรวมถงึการปรับปรุง

ด้านการศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน การท าให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การอนุรักษ์ทรัพยากร การ

ให้บริการชุมชน การปรับปรุงวิธีปฏิบัติขององค์การ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 

ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นพลเมืองดียังรวมถึงการผลักดันองค์การอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้

ร่วมด าเนินการตามจุดประสงค์ดังกล่าวด้วย  

การจัดการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จ าเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของภาวะผู้น าส าหรับตัววัดดังกล่าว 

 10.  การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 

        การวัดผลการด าเนินการขององค์การ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ส าคัญ ผลลัพธ์ดังกล่าว

ควรใช้เพื่อสร้างคุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ 

ผู้รับบริการ บุคลากร พนักงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ส าคัญเหล่าน้ี ท าให้องค์การสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

  ทั้งนี้ กลยุทธ์ขององค์การควรระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอย่าง

ชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแย้งกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยท าให้มั่นใจว่าแผนงานและการปฏิบัติการต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการที่

แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ การใช้

ตัวชี้วัดผลการด าเนินการแบบน าและแบบตาม (Leading & Lagging) ร่วมกันอย่างสมดุลเป็นวิธีการที่

มีประสิทธิผลในการสื่อล าดับความส าคัญระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ การตรวจติดตามผล

การด าเนินการจริง และเป็นพื้นฐานที่เด่นชัดในการปรับปรุงผลลัพธ์ต่างๆ   

 11.  มุมมองในเชิงระบบ 

         เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มุมมองในเชิงระบบในการจัดการองค์การและ

กระบวนการที่ส าคัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ น่ันคือ ผลการด าเนินการที่ เป็นเลิศ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดและ

ค่านิยมหลักเป็นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการ

ผลการด าเนินการโดยรวมให้ประสบความส าเร็จ ต้องอาศัยการสังเคราะห์ที่มองภาพรวมขององค์การ 

มุ่งเน้น วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้มีความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกัน และการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการใช้การเชื่อมโยงที่ส าคัญระหว่างข้อก าหนด

ต่างๆ ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อท าให้มั่นใจว่าแผนงาน 

กระบวนการ ตัววัด และการปฏิบัติการต่างๆ มีความสอดคล้องกัน และบูรณาการไปในแนวทางเดียวกัน 

เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการผลการด าเนินการขององค์การ มีการปฏิบัติการ

อย่างเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันอย่างสมบูรณ์ 

ทั้งน้ี มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึงการที่ผู้น าระดับสูงมุ่งเน้นทิศทางเชิงกลยุทธ์และ

มุ่งเน้นผู้รับบริการ ซ่ึงหมายความว่า ผู้น าระดับสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และจัดการผลการ

ด าเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์การด าเนินการ มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถึงการใช้ตัวชี้วัด และความรู้

ขององค์การเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ส าคัญ น่ันคือ การเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่าน้ีเข้ากับกระบวนการที่ส าคัญ

และการจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ

โดยรวม และท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ดังน้ัน มุมมองในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองค์การ และ

องค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์การ 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ 

ต้องการที่จะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การน า

องค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับประชาชน

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว 

ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตัดสินใจโดย

อาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และ ท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

1. ลักษณะส าคัญขององค์กร 

2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ลักษณะส าคัญขององค์กร 

เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ

ภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ สถาบันอุดมศึกษาอื่น และประชาชนโดยรวม 

สิ่งส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการ และความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่สถาบันอุดมศึกษา

เผชิญอยู่ รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา   

2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยค าถามต่างๆ ในแต่ละหมวด ซ่ึงเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการที่จะน าสถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ใน

แต่ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างหมวดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมี

ความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นอย่างระบบ  

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

หมวด 1  การน าองค์การ 

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หมวด 5  การมุง่เน้นทรัพยากรบุคคล 

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 ทั้งน้ี เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่

เป็นผลลัพธ์  
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ส่วนที่ เป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มการน าองค์การ ประกอบด้วย  

 หมวด 1 การน าองค์การ  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  

 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2) กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3) กลุ่มปฏิบัติการ ประกอบด้วย  

 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา

ใน  4 มิติ ที่มีความสอดคล้องตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 

 มิติด้านประสิทธิผล 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

           สาระส าคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในแต่ละหมวด โดยสังเขป 

 หมวด 1  การน าองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ

อย่างไรในเร่ืองวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผล 

การด าเนินการ รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจาย

อ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งตรวจประเมินว่า

สถาบันอุดมศึกษามีการก ากับดูแลตนเองที่ดี และด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ชุมชนอย่างไร 

 หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาและ

การถ่ายทอดเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ 

เพื่อน าไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า 

 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่า

สถาบันอุดมศึกษาก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาในทางที่ดี 
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 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าสถาบันอุดมศึกษา

เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร 

 หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน และระบบการเรียนรู้

ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่ง

ไปในแนวทางเดียวกันกับเปูาประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร 

รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของ

บุคลากรและสถาบันอุดมศึกษา 

 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของการจัดการ

กระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่างๆ 

หมวดน้ีครอบคลุมกระบวนการที่ส าคัญและหน่วยงานทั้งหมด 

 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของ

สถาบันอุดมศึกษาในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผล

การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาโดยเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์การอื่นที่มี

ภารกิจคล้ายคลึงกัน 

 

3.  ความเช่ือมโยงของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐกบั 

     เคร่ืองมือการบริหารจดัการภาครัฐอื่นๆ    

  

 การบริหารจัดการทั้ง 7 หมวดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือการบริหารจัดการภาครัฐและผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ผ่านมา ดังน้ี 

 หมวด 1  การน าองค์การ  การด าเนินการที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีการจัดท า

วิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์ ระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจน     

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  นับตั้งแต่ปี 2548 รัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายของระดับองค์การสู่ระดับ

บุคคล นอกจากน้ีได้น าเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  

หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการด าเนินการ

ในหมวด 3 เป็นหมวดที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ให้ความส าคัญเพิ่มข้ึน มีช่องทางส าหรับรับฟังความคิดเห็น

ของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายช่องทาง และเน้นการท างานเชิงรุก เพื่อน าบริการให้เข้าถึง
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นิสิต นักศึกษา และประชาชนมากข้ึน ทั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน ศูนย์บริการร่วม การจัดหน่วย

บริการเคลื่อนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย  นอกจากน้ียังมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิต 

นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดหน่ึงในมิติ 2 คุณภาพการให้บริการ ในค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการอีกด้วย 

   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การด าเนินการในหมวด 4 เป็นสิ่งที่

สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ทั้งการจัดการระบบสารสนเทศและ

การจัดการความรู้ และเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้สถาบันฯสามารถบรรลุเปูาประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ได้ 

   หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะมีแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม  

   หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้สถาบันอุดมศึกษามีด าเนินการไปแล้ว

ในหลายเร่ือง เช่น การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  

   หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นหมวดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้ตรวจสอบผล

การด าเนินการว่าได้บรรลุผลตามเปูาหมายยุทธศาสตร์หรือไม่ความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดข้ึนตามตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเช่นไร และ

ผลการพัฒนาองค์การเป็นอย่างไร ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ตามมิติต่าง ๆ ของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

และ ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน 

 จากความเชื่อมโยงของระบบการจัดการต่าง ๆ ที่ผ่านมากับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ปรากฏดังแผนภาพ  

 

 

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของระบบการจัดการกบัเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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4.  ตัวช้ีวัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 4.1  การก าหนดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดตัวชี้วัด”ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นตัวชี้วัดเลือก น้ าหนักร้อยละ 30 

โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Fundamental 

Level : FL) ข้ึน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การและเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นแนวทาง “การปรับปรุงทีละข้ัน” ซ่ึง

หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐานแล้ว 

และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเข้าสู่ระดับก้าวหน้า จะสามารถพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็น

มาตรฐานเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) ได้ต่อไป ซ่ึงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐานได้สะท้อนให้

เห็นถึงระดับการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาที่กระบวนการต่าง ๆ ในองค์การมีระบบที่ดีและเร่ิมเกิดผล 

ดังน้ี 

 Approach (A) การมีแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม

ข้ันพื้นฐานที่ส าคัญของกระบวนการ 

 Deployment (D) เร่ิมมีการน าแนวทางไปปฏิบัติ แต่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 Result (R) เร่ิมแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน และยกระดับการพัฒนา

องค์การเข้าสู่ระดับก้าวหน้า จนสามารถพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากล  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้วางแนวทางการด าเนินการ หรือ  Roadmap ไว้เป็นข้ันตอน โดยให้สถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการพัฒนาองค์การให้ผ่านเกณฑ์ฯ ข้ันพื้นฐาน ปีละ 3 หมวด จนครบถ้วนทั้ง 6 หมวด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และก้าวเข้าสู่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

(Progressive Level : PL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จะก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้าได้น้ัน ต้องได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Certify FL) ดังภาพ 
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ภาพที่ 3  แนวทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) 

 

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาข้ึน  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน และเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉลี่ย เป็น

ระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังน้ี 

 มีกระบวนการ/ ระบบที่มีประสิทธิภาพและท าอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อ

ที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ ระบบเป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/ กิจกรรมใน

กิจกรรมด้านน้ี (Deployment)  

 องค์การมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ ระบบของกิจกรรมด้านน้ี และมีการ

ปรับปรุงกระบวนการ/ ระบบให้ดีข้ึน (Learning) 

 กระบวนการ/ ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านน้ีสอดรับ  สนับสนุนกิจกรรมระดับส าคัญของ

องค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) 

 โดยแนวคิดหลักที่ใช้ในการด าเนินการจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับก้าวหน้า ได้ยึดกรอบแนวคิดที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี  
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1) Systematic คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะท าให้  

สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการไปได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์การ 

2) Sustainable คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นในการน ากระบวนการที่ก าหนด

ไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอและทั่ วถึ ง  เพื่ อน าไปสู่ความยั่ งยืนของ

สถาบันอุดมศึกษา 

3) Measurable คือ การก าหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล

การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

 

การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Certify FL) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Certify FL) ซ่ึงเป็นการสอบทานอีกคร้ังหนึ่งว่าสถาบันอุดมศึกษา 

“มีความพร้อมในการบริหารจัดการ” ข้ันพื้นฐาน (สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีผลคะแนนประเมินในแต่ละหมวด 

จากการตรวจรับรองฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ฯ) ก่อนที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อ

ยกระดับการบริหารจัดการองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน เป็นการตรวจรับรองเพื่อให้

มั่นใจว่า 

 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือระบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การ 

(ลักษณะส าคัญขององค์กร และการบริหารจัดการตามเกณฑ์ฯ ข้ันพื้นฐาน) 

 มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม 

 เร่ิมน าแนวทางไปปฏิบัติ 

วิธีการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Certify FL)  

ใช้แนวทางการตรวจเชิงคุณภาพที่ทีมผู้ตรวจรับรองฯ จะสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะท างาน

ทุกหมวด 

ตัวอย่าง จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรองฯ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็นจุดเน้นที่ส าคัญ

ของการตรวจรับรองในเชิงคุณภาพ) 

 ลักษณะส าคัญขององค์กร  :  เร่ิมจากการสัมภาษณ์ลักษณะส าคัญขององค์กร แต่ละข้อ

ค าถามเกี่ยวกับ  แนวคิดระบบบริหารจัดการ  การก ากับดูแลตนเองที่ดี  ความสัมพันธ์

เชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นการถามถึงความต้องการขององค์การที่จะน าไปใช้เป็นพื้นฐาน

ส าคัญในการก าหนดระบบการบริหารจัดการในหมวดต่างๆ 
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 หมวด 1 การน าองค์การ  :  เน้นบทบาทของผู้บริหารในการผลักดันองค์การให้บรรลุ

วิสัยทัศน์  ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อท าให้น าไปปฏิบัติและก ากับดูแลใหัด าเนินการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์  :  เน้นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับ

ความท้าทายขององค์การ  มีการก าหนดตัวชี้วัด ติดตามทบทวนผลการด าเนินการเพื่อให้มี

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ 

 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  เน้นการก าหนดกลุ่ม

ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของแต่ละกลุ่ม และการจัดล าดับ

ความส าคัญที่สอดคล้องกับพันธกิจ  รวมทั้ง การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการบริการ โดยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  :  เน้นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม 

ถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งานและปลอดภัย 

ที่น ามาใช้ในสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซ่ึงต้องแสดงให้เห็นว่า ได้น าข้อมูลมาใช้ในการ

ตัดสินใจหรือบริหารจัดการอย่างไร 

 หมวด 5 การมุ่ งเ น้นทรัพยากรบุคคล : เ น้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเปูาประสงค์ทางยุทธศาสตร์  ให้บุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจ 

และความผูกพันกับสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งสอดคล้องกับความท้าทายด้านบุคลากร

ตามลักษณะส าคัญขององค์กร 

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  :  การก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สนองตอบต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การออกแบบกระบวนการเพื่อให้

บรรลุต่อข้อก าหนดของกระบวนการ  รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  :  เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของกระบวนการของการ

ด าเนินการตามหมวด 1-6 ว่ามีระดับผลการด าเนินการเป็นอย่างไร 

 
4.2  การก าหนดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 1) การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สถาบันอุดมศึกษาได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 หมวด โดยด าเนินการในหมวด 1 (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีก 2 หมวด 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ด าเนินการอีก 3 หมวดที่เหลือ 
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 2) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นการยกระดับผ่านเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า เพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จะเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า จะต้องได้รับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ขั้นพื้นฐาน (Certify FL) ทั้งนี้ การด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL) จะมุ่งเน้นการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL)  

กรณีที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL) จะเป็นการด าเนินการเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน (FL) ได้อย่างครบถ้วนทุกหมวด รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ “รักษา” ระบบ 

(Systematic) ที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้คงอยู่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเกิดความ

ยั่งยืน และเป็นการเตรียมเข้าสู่ระดับเกณฑ์ระดับก้าวหน้าต่อไป  

 3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความส าเร็จที่

สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดับ

มาตรฐานสากล ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) และ

เป็นบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุง

องค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
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  5.   ค าอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

“ตัวชี้วดัที ่10 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(น้ าหนักร้อยละ 30)” 

  

การด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

 

กรณีที่ 1  ผ่านการรับรองเกณฑ์ FL กรณีที่ 2  ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์ FL 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า  

(ในหมวดที่เลือกด าเนินการ

จ านวน 3 หมวด) 

18 10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน  

(หมวด 1 - 6) 

18 

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละ

เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ

เปูาหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธ์การด าเนินการของ

สถาบันอุดมศกึษา ตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 7) 

6 10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละ

เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ

เปูาหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธ์การด าเนินการ 

(ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของ

สถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 

10.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

6 10.3 ระดับความส าเร็จของการ

ประเมินองค์การด้วยตนเองตาม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ข้ันพื้นฐาน 

6 

รวม 30 รวม 30 
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กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL)  

 

ตัวช้ีวัดที่ 10  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการมุ่งเน้น

การประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

น้ าหนัก : ร้อยละ 30 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับก้าวหน้า (ในหมวดที่เลือกด าเนินการจ านวน 3 หมวด) 

18 

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ

เปาูหมายความส าเร็จของผลลัพธก์ารด าเนินการของ

สถาบันอุดมศกึษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับก้าวหน้า (หมวด 7) 

6 

10.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพฒันา

องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

6 

รวม 30 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า      

(ในหมวดที่เลือกด าเนินการจ านวน 3 หมวด) 

 

น้ าหนัก : ร้อยละ 18 (น้ าหนักหมวด ร้อยละ 6 จ านวน 3 หมวดที่เลือกด าเนินการ) 

ค าอธิบาย : 

 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันอุดมศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า จ านวน 3 หมวด 

ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า ใน 3 หมวดที่เลือกด าเนินการดังกล่าว โดยใช้แผนพัฒนาองค์การที่จัดท า

ข้ึน เป็นเคร่ืองมือในการก ากับติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก (ร้อยละ) 

หมวด
เลือก 1 

หมวด
เลือก 2 

หมวด
เลือก 3 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบักา้วหน้า  

(ในหมวดทีเ่ลือกด าเนินการจ านวน 3 หมวด) 

6 6 6 

รวม 18 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความส าเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ

ก้าวหน้าในหมวดที่เลือกด าเนินการ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี  

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า  

6 60 65 70 75 80 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10.2  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย

ความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 7) 

 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6  

ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การวัดความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการ 

(หมวด 7) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า ซ่ึงเป็น

ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการด าเนินการหมวด 1 – 6  

 ส าหรับตัวชี้วัดหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้าได้

ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สะท้อนผลลัพธ์ในแต่ละหมวด (หมวด 1- 6) ซ่ึงแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนน

น้ าหนักเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1 ดังน้ี  

หมวด ตัวช้ีวัด 

1 RMP 1 : ระดับความรู้ความเข้าใจในทศิทางขององคก์ร 

2 RMP 2 : ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียต่อองค์กร 
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หมวด ตัวช้ีวัด 

3 RMP 3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม  

แผนปฏิบัติ ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของ

สถาบันอุดมศึกษา 

4 RMP 4 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5 RMP 5 : ตัวชี้วดัประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมลู

ของสถาบัน (ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดตวัชีว้ัดและเกณฑ์การให้

คะแนนเอง) 

6 RMP 6 : ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 

7 RMP 7 : ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

8 RMP 8 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่สถาบันก าหนด 

9 RMP 9 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนงาน (ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนเอง) 

10 RMP10: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐาน

งานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

 การจัดท ารายงานการประเมินผลส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา

รายงานผลว่าสามารถด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วดั 

(i) 

น้ าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละ                 

ของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วดั 

คะแนน

ที่ได ้

(SMi) 

คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

RMP1 W1 … … … … … SM1 (W1 x SM1) 

RMP2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

RMIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนถว่งน้ าหนัก  (Wi x SMi) 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค 

(ส่วนที่ 2 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 

     

  (Wi x SMi)            หรือ             (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

                 Wi                                 W1+ W2 +...+ Wi 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ าหนักของตวัชีว้ัดที่เลือกเทา่กันทกุตวั โดยผลรวมของน้ าหนักของทกุตวัชี้วดั เทา่กับ 1  

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดข้ึนตามแนวทางการด าเนินงาน ; 1, 2,…, i  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 

2  (Wi x SMi) = 2 

3  (Wi x SMi) = 3 

4  (Wi x SMi) = 4 

5  (Wi x SMi) = 5 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10.3  ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 

 การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 น้ัน ให้สถาบันอุดมศึกษา

ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า เพื่อจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในอีก 3 หมวดที่เหลือ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

การพิจารณาระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 แบ่งเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังน้ี 

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

10.3.1   ความครบถ้วนของการจัดท ารายงาน

ลักษณะส าคัญขององค์กร (15 ค าถาม) 

1.5 3 6 9 12 15 

10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดท ารายงานการ 1.5 3 4 5 6 7 
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การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1-7 ตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับก้าวหน้า ครบทุกหมวด 

10.3.3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ

ก้าวหน้า (PL) (ตามโปรแกรม Excel) 

1 3 4 5 6 7 

10.3.4 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555* (3 แผน) 

2 1 - 2 - 3 

รวม 6      

หมายเหตุ : * เป็นการจัดท าแผนพัฒนาองค์การรายหมวด (3 หมวดที่เหลือ ที่จะต้องด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) โดยใช้แนวทางการจัดท าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

 

 กรณีที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL)  

 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการ

ด าเนินการเพื่อเป็นการผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ฯ ข้ันพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน  

น้ าหนัก : ร้อยละ 30 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ัน

พื้นฐาน (หมวด 1 - 6) 

18 

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ

เปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลพัธ์ของ

กระบวนการ) ของสถาบันอดุมศกึษาตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 

10.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองคก์ารด้วยตนเองตามแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

6 

 รวม 30 
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ตัวช้ีวัดที่ 10.1   ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

(หมวด 1 - 6) 

 

น้ าหนัก : ร้อยละ 18  

ค าอธิบาย : 

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐานครบทุกหมวด (หมวด 1 - 6) 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 1 - 6) 

18 

รวม 18 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความส าเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐานครบ

ทุกหมวด (หมวด 1 - 6) โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี    

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 1 - 6) 

18 60 70 80 90 100 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ

ของผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การวัดความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการ 

(หมวด 7) ตามเกณฑ์ฯ ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการด าเนินการหมวด 1 – 6  
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 สถาบันอุดมศึกษาเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6 ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดแนะน าของ

ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวนหมวดละ 1  ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด 

และผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1 ( รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังกล่าวปรากฏใน

ภาคผนวก ง-2) ทั้งน้ี ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายช่ือตัวช้ีวัดที่เลือกดังกล่าวมาพร้อมกับการ

รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ 1 - FL  

 การจัดท ารายงานการประเมินผลส า เ ร็จของผลลัพธ์การด าเ นินการ ขอให้

สถาบันอุดมศึกษารายงานผลว่าสามารถด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วดั 

(i) 

น้ าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละ                 

ของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วดั 

คะแนน

ที่ได ้

(SMi) 

คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

RM1 W1 … … … … … SM1 (W1 x SM1) 

RM2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

RMIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนถว่งน้ าหนัก  (Wi x SMi) 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ง-2 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 

     

  (Wi x SMi)            หรือ             (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

                 Wi                              W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ าหนักของตวัชีว้ัดที่เลือกเทา่กันทกุตวั โดยผลรวมของน้ าหนักของทกุตวัชี้วดั เทา่กับ 1  

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดข้ึนตามแนวทางการด าเนินงาน ; 1, 2,…, i  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 

2  (Wi x SMi) = 2 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3  (Wi x SMi) = 3 

4  (Wi x SMi) = 4 

5  (Wi x SMi) = 5 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10.3  ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน  

 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 

 การประเมินองค์การด้วยตนเอง นั้น ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังน้ี 

o จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร   

o ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1 – 7  ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL   

o ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL  

 การประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Certify FL ) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาประเมินองค์การตามประเด็นที่ก าหนด 

ที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การในประเด็นที่ส าคัญของแต่ละหมวด ที่สะท้อน

ถึงความเป็นระบบและการน าไปปฏิบัติให้เกิดผล  ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาองค์การให้เกิด

ความยั่งยืน  

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วย

ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน  

6 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

พิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
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ระดบัคะแนน ระดับความส าเร็จของ Milestone 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1       

2        

3         

4          

5           

โดยที ่: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดท าลักษณะส าคญัขององค์กร ได้ครบถ้วน 

2 ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐานได้ครบถ้วน 

3 ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

4 ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 100 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

หมายเหตุ : 1. การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ได้ครบถ้วนหมายถึง การตอบค าถามลักษณะ   

 ส าคัญขององค์กร ครบ 15 ค าถาม ตามภาคผนวก ก (แบบฟอร์มที่ 2) 

2. ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน ได้

ครบถ้วน หมายถึง การประเมินองค์การตามโปรแกรมการตรวจประเมิน FL ได้ครบถ้วน

ทุกประเด็นทั้ง 7 หมวด 

3. ความครบถ้วนของการประเมินองค์การด้วยตนเองเพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL พิจารณา

จากการประเมินตนเอง ได้ครบถ้วนตามประเด็นการตรวจประเมิน และการให้ข้อมูล

ค าอธิบายผลการด าเนินการเพิ่มเติมได้ครบถ้วนตามประเด็นที่ตรวจประเมิน 
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    6.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนิน 

 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาใช้แนวทางการด าเนินการตามแผนภาพวงจรประกอบ ดังภาพ 

 

    
 

ภาพที่ 4 แสดงข้ันตอนการด าเนินการตัวชี้วดัที่ 10  

ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

 

ข้ันตอนการด าเนินการตามตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1 ด าเนินการปรับปรุงองค์การตามแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เพื่อให้แผนดังกล่าวบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดทั้งในด้านความครบถ้วนของกระบวนการและความส าเร็จ

ของผลลัพธ์ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ขั้นพื้นฐาน (Certify FL) ให้ด าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ขั้นพื้นฐาน (Certify FL) ให้ด าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐานครบทุกหมวด (หมวด 1 - 7) (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 

    แผนพัฒนาองค์การเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตาม

แผน แต่การวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีใช้การผ่านเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (กรณีไม่ผ่านการรับรองฯ) และระดับก้าวหน้า (กรณีผ่านการ

รับรองฯ) เป็นหลัก 
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ทั้งน้ี การด าเนินการในข้ันตอนที่ 1 ส านักงาน ก.พ.ร . มีระบบสนับสนุน ดังน้ี 

 ชุดเคร่ืองมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1 – 7 

 การให้ค าปรึกษาผ่านห้องสนทนาระบบออนไลน์ (PMQA Chat Room) ในวันจันทร์ 

– วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยจะเร่ิมให้ค าปรึกษาตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ

ได้ที่ เว็บไซต์ www.opdc.go.th/chat 

 PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th ประกอบด้วย 2 Module คือ 

1) ภาพรวม PMQA 2) เทคนิคและเคร่ืองมือ PMQA 

 ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PMQA จากเว็บไซต์ 

www.opdc.go.th             ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3          การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ           เอกสารและสือ่ ปี 2554 

ข้ันตอนที ่2 ประเมินองค์การด้วยตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL) ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

1) ประเมินองค์การด้วยตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) โดยด าเนินการประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 

1 – 7  ตามโปรแกรมการประเมิน PL ดังน้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาเปิดโปรแกรมการประเมิน PL และเปิด Sheet หมวดต่างๆ ที่

จะตรวจประเมิน ทั้งน้ีในการประเมินทุกหมวดให้ประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์การตามประเด็นที่ก าหนดไว้

ในคอลัมน์ "ประเด็นการตรวจ"   

 หากสถาบันอุดมศึกษาได้มีการด าเนินการตามประเด็นที่ก าหนดไว้อย่าง

ครบถ้วน ให้ใส่ข้อความ "Y" ลงในคอลัมน์ "ด าเนินการครบถ้วน (Y/N)"  กรณี

ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามประเด็นที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน ให้ใส่

ข้อความ "N" ลงในคอลัมน์ "ด าเนินการครบถ้วน (Y/N)" (น าผลมา

ประกอบการรายงานตามแบบฟอร์ม 1- PL) 

 การประเมินองค์การในหมวด 7 ให้สถาบันอุดมศึกษาใส่ค่าคะแนนที่ได้รับ 

(คะแนน 1 - 5) ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด ลงใน 

Column "ค่าคะแนนประเมินตนเอง (1 - 5)" 

 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก โปรแกรมการประเมิน PL 

2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การรายหมวด (3 หมวดที่เหลือ ที่จะต้องด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
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โดยใช้ผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบการพิจารณา 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL) ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

 1) ประเมินองค์การด้วยตนเองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน โดยด าเนินการประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1 – 7  ตามโปรแกรม

การประเมิน FL ดังน้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาเปิดโปรแกรมการประเมิน FL และเปิด Sheet หมวดต่างๆ ที่

จะตรวจประเมิน ทั้งน้ีในการประเมินทุกหมวดให้ประเมินตามสภาพความเป็น

จริง 

 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์การตามประเด็นที่ก าหนดไว้

ในคอลัมน์ "ประเด็นการตรวจ"   

 หากสถาบันอุดมศึกษาได้มีการด าเนินการตามประเด็นที่ก าหนดไว้อย่าง

ครบถ้วน ให้ใส่ข้อความ "Y" ลงในคอลัมน์ "ด าเนินการครบถ้วน (Y/N)"  กรณี

ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามประเด็นที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน ให้ใส่

ข้อความ "N" ลงในคอลัมน์ "ด าเนินการครบถ้วน (Y/N)" 

 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก โปรแกรมการประเมิน FL 

 2) ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1 - 7 ตามโปรแกรม Self Certify FL เพื่อ

รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาเปิดโปรแกรม Self Certify FL และเปิด Sheet หมวดต่างๆ 

ที่จะประเมิน ทั้งน้ี ในการประเมินทุกหมวดให้ประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในคอลัมน์ 

"ประเด็นย่อยการพิจารณา"   

 หากสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการครบถ้วนตามประเด็นที่ก าหนดให้เลือก “ใช่” 

หากด าเนินการไม่ครบถ้วนให้เลือก “ไมใ่ช”่ 

 สถาบันอุดมศึกษาเขียนอธิบายการด าเนินการหรือหลักฐานแสดงผลการ

ด าเนินการตามคอลัมน์ “ค าอธิบาย หรือหลักฐานแสดงผลการด าเนินการ” 

 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก โปรแกรม Self Certify FL 

ข้ันตอนที ่3  

รายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือน  

ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน พร้อมกับการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 6 เดือน ทั้งน้ีในการรายงานดังกล่าว ให้สถาบันอุดมศึกษารายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินการที่แสดงให้เห็นภาพรวมการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตาม
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แบบฟอร์มค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายงานรวมกับตัวชี้วัดอื่นๆ) สถาบันอุดมศึกษาอาจใช้ตัวอย่าง

การรายงานผลตามภาคผนวก ข 

 

แจ้งรายช่ือตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 (กรณีไม่ผ่านการรับรองฯ) 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

(Certify FL) ให้แจ้งรายชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ตามแบบฟอร์มที่ 1 - FL : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัด

ผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) มาพร้อมกัน 

ข้ันตอนที่ 4  ตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก 

การตรวจประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จะเป็นการตรวจสอบการประเมิน

ความส าเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมินตนเอง ว่าได้คะแนนตรงตามที่ประเมินหรือไม่ 

 ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับช่วงเวลาการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อแนะน าส าหรับปฏิทินในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แนวทางการด าเนินงาน 
2553 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตรวจ 

Certify FL และแจ้งผลการตรวจรับรองฯ  

              

2. กรณีผ่าน Certify FL 

    - ด าเนินการปรับปรุงองคก์ารตาม

แผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์ PL  

   กรณีไม่ผ่าน Certify FL 

    - ด าเนินการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ฯ FL 

ทั้ง 7 หมวด เพื่อรอรับการตรวจรับรองการ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐาน (Certify FL)  

              

3. รายงานผลการด าเนินการตามตวัชี้วดั 

รอบ 6 เดอืน 

              

4. ทบทวนลักษณะส าคญัขององคก์ร 
              

 

 

              

(ข้ันเตรียมการศึกษาเกณฑ์ฯ จากคู่มือ) 

(ข้ันเตรียมการศึกษาเกณฑ์ฯ จากคู่มือ) 
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ข้อแนะน าส าหรับปฏิทินในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แนวทางการด าเนินงาน 
2553 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

5. กรณีผ่าน Certify FL 

    - ประเมินองค์การดว้ยตนเองประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามโปรแกรมการ

ประเมิน PL  

   กรณีไม่ผ่าน Certify FL 

    - ประเมินองค์การด้วยตนเองประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามโปรแกรมการ

ประเมิน FL และตามโปรแกรม Self Certify 

FL 

              

6. รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด

รอบ 12 เดือน 

              

7. ตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน

ภายนอก 
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7. แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ” 

 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล ที่แจ้ง

มาจริง เช่น  

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  

  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 

  รายงานการประชุม 

  บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 

  ภาพถ่าย 

  เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ :  

  ส าหรับเอกสารหลกัฐานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่12 น้ี ขอใหส้ถาบันอุดมศึกษา

จัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอดุมศึกษาเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมนิตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิม่เติม 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. การสังเกตการณ์  

  การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังน้ี 

  ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการ

จัดเก็บทุกคร้ัง รวมทั้งแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของ

ข้อมูล 

  ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ได้มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

  ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน

ระบบฐานข้อมูล 

  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ 

สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรม 
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แนวทางการประเมินผล 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ ข้อมูล 

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

 
เอกสารการส่งมอบ : 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานการด าเ นินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไปยัง

ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. ดังน้ี 

กรณีที่ผ่านเกณฑ์ FL 

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  

2554)  ตามแบบฟอร์ม ดังน้ี 

แบบฟอร์มที่ 1 - PL แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) (หมวด 1 - 7) 

แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 

แบบฟอร์มที่ 3 - PL แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

แบบฟอร์มที่ 4 - PL แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

 จ านวน 4 ชุด (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จ านวน 2 แผ่น)  

 โปรแกรมการประเมิน PL ของสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม โดย

ไม่ต้องจัดพิมพ์มาในรูปของเอกสาร)  

กรณทีี่ไม่ผ่านเกณฑ์ FL 

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 30 เมษายน 

2554)  ตามแบบฟอร์ม ดังน้ี 

แบบฟอร์มที่ 1 - FL แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) 

ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

 จ านวน 1 ชุด  (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จ านวน 1 แผ่น)  
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รายงานผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

2554) ตามแบบฟอร์ม ดังน้ี 

แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 

แบบฟอร์มที่ 3 - FL แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของ

กระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

แบบฟอร์มที่ 4 - FL แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 จ านวน 4 ชดุ (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมลูบรรจุในแผ่นซีดรีอม จ านวน 2 แผ่น)  

 โปรแกรมการประเมิน FL และ โปรแกรม  Self Certify FL ของสถาบันอุดมศึกษา 

(ไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดรีอม โดยไมต่้องจดัพิมพ์มาในรูปของเอกสาร)    

 

อนึ่ง จ านวนที่ก าหนดน้ี ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตามค ารับรองการปฏบิัติ

ราชการรอบ 12 เดอืนดว้ยแล้ว 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถตดิตอ่สอบถามเพิ่มเติมได้ที ่ 

กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

 

  1. นางอารีย์พันธ์     เจริญสขุ                เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9948 

  2. นางขนิษฐา        งามวงศ์สถติ         เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999  ต่อ  8985 

          3. นางสาวอรญาณี   สุนทรัช              เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999  ต่อ  8916 

          4. นางสาวจีริสดุา    จอมพลาพล         เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999  ต่อ  8804 
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ภาคผนวก   ก 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 - PL  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 1 - 7) 

แบบฟอร์มที่ 1 - FL แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเ นินการ (ผลลัพธ์ของ

กระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 

แบบฟอร์มที่ 3 - PL แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แบบฟอร์มที่ 3 - FL แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของ

กระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

แบบฟอร์มที่ 4 - PL แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

แบบฟอร์มที่ 4 - FL แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 
 

39 
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 - PL 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL)  

 

 

 

 

  รายงานสรุปผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง 

 

สถาบันอุดมศึกษา............................ 
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แบบฟอร์ม 1.1  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในหมวด  1 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 1 

ผลการด าเนินการ 
ค าอธิบายหรือหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนินการ 

LDP 1               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

LDP 2               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

LDP 3               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

LDP 4               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

LDP 5               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

 

แบบฟอร์ม 1.2  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในหมวด  2 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 2 

ผลการด าเนินการ 
ค าอธิบายหรือหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนินการ 

SPP 1               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

SPP 2               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

SPP 3               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

SPP 4               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

SPP 5               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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แบบฟอร์ม 1.3  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในหมวด  3 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 3 

ผลการด าเนินการ 
ค าอธิบายหรือหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนินการ 

CSP 1               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

CSP 2               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

CSP 3               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

CSP 4               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

CSP 5               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

 

แบบฟอร์ม 1.4  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในหมวด  4 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 4 

ผลการด าเนินการ 
ค าอธิบายหรือหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนินการ 

ITP 1               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

ITP 2               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

ITP 3               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

ITP 4               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

ITP 5               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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แบบฟอร์ม 1.5  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในหมวด  5 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 5 

ผลการด าเนินการ 
ค าอธิบายหรือหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนินการ 

HRP 1               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

HRP 2               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

HRP 3               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

HRP 4               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

HRP 5               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

  

แบบฟอร์ม 1.6 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในหมวด  6 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 6 

ผลการด าเนินการ 
ค าอธิบายหรือหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนินการ 

PMP 1               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

PMP 2               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

PMP 3               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

PMP 4               ด าเนินการครบถ้วน  

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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แบบฟอร์ม 1.7  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการหมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดบัก้าวหน้า

หมวด 7 

ระดับคะแนนที่ได้ หลักฐานที่ส าคัญทีแ่สดงถึง

ผลลัพธก์ารด าเนินการ 

 

RMP 1    

RMP 2    

RMP 3    

RMP 4    

RMP 5    

RMP 6   

RMP 7   

RMP 8   

RMP 9   

RMP 10   

 

 

การประเมินองค์การในหมวด 7 ให้สถาบันอุดมศึกษาใส่ค่าคะแนนท่ีได้รับ (คะแนน 1 - 5)  

ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด  
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แบบฟอร์มที ่1 - FL 

แบบฟอร์มแสดงตัวช้ีวัดผลลัพธก์ารด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  

ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

 

 

หมวด  ช่ือตัวช้ีวัด  

หมวด 1 (RM1…..)  

หมวด 2 (RM2…..)  

หมวด 3 (RM3…..)  

หมวด 4 (RM4…..)  

หมวด 5 (RM5…..)  

หมวด 6 (RM6…..)  

 

หมายเหตุ :  สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์จากภาคผนวก ง - 2 หมวดละ 1 ตัวชี้วัดเพื่อ

สะท้อนความส าเร็จของการด าเนินการในแต่ละหมวด โดยให้ระบุล าดับที่ของตัวชี้วัดที่

เลือกด้วย 

  ตัวอย่าง :  

หมวด  ช่ือตัวช้ีวัด  

หมวด1  (RM 1.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ 

หมวด 2 (RM 2.1) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของ

สถาบัน 

หมวด 3 (RM 3.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หมวด 4 (RM 4.5) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตาม

แผนการจัดการความรู้อยา่งน้อย 3 องค์ความรู้ 

หมวด 5 (RM 5.2) ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรที่มตี่อการพัฒนาบุคลากร 

หมวด 6 (RM 6.3) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณคา่ที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 
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แบบฟอร์มที่ 2 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร  

 

 

 

รายงานผลการจัดท า 

 

ลักษณะส าคัญขององค์กร 

 

สถาบันอุดมศึกษา............................ 
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ค าอธิบายการตอบค าถาม 

รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร  

 

 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดน้ี  

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ 

ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของ

ลักษณะส าคัญขององค์กร และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย (#) เป็นค าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม โดยมี

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเร่ืองน้ัน ๆ  จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 

 ค าถามที่ ไม่มี เคร่ืองหมาย (#) เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม แต่การตอบ

ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล

และสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ส่วน

ราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก.......” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามที่ ส่ ว น ราชกา รมี ลั กษณะงานไม่ เ กี่ ย ว ข้อ งกั บ เ ร่ื อ ง น้ัน  ให้ ตอบว่ า  

“ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้”  

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การ ที่เกี่ยวข้องในแต่

ละค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละ

ค าถาม โดยมีจ านวนหน้าไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4   
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ลักษณะส าคญัขององค์กร 

 

ลักษณะส าคัญขององค์กร แสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม

ด้านการปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผล

การด าเนินการ 

ลักษณะส าคัญขององค์กร แสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากข้ึน และเพื่อชี้น าและ

จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรน าเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 

ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปน้ี 
 

 

1. ลักษณะองค์การ  

 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับ

ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 

 

ก. ลกัษณะพื้นฐานของสว่นราชการ 

 

(1) 

-  พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

(2)  

- วิสัยทศัน์ เปูาประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคอือะไร  

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
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3) 

  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สาย

งาน ระดับต าแหน่ง ข้อก าหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เป็นต้น (#)  

(ให้ใช้ข้อมูลบุคลากร (หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจา้งประจ า) ของ

ส่วนราชการ ณ วันปัจจบุันทีส่่วนราชการท าการประเมิน)) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

(4) 

ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญอะไรบ้าง ในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

(5) 

ส่วนราชการด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง (#) (ให้

ระบุเฉพาะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่าน้ัน) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ 

(6) 

โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด   

    

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
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(7) 

ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมี

หน่วยงานใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 

-  ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 

-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

(8) 

-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 

-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีมีความต้องการและความคาดหวังที่

ส าคัญอะไรบ้าง (#)  

-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

2. ความท้าทายต่อองค์การ 

 

 เป็นการตอบค าถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ 

และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

 

ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) 

- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้

ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของจุดเน้นของส่วนราชการ)   

- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  

-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
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(10) 

- ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคือ

อะไร  

- ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอ่สภาพการแข่งขันของ 

ส่วนราชการคืออะไร  

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

(11) 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  

................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

(12) 

ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้าม)ี 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

ข. ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ 

(13) 

ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคอือะไร (#)  

- ความทา้ทายตามพันธกิจ 

- ความทา้ทายดา้นปฏิบตัิการ  

- ความทา้ทายดา้นทรัพยากรบุคคล 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
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ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 

(14) 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการ

ด าเนินการที่ดีอย่างต่อเน่ืองมีอะไรบ้าง (#) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

(15) 

ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 

 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

 

 

************************** 
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แบบฟอร์มที่ 3 - PL 

          แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  

 

 

รายละเอียดแผนพัฒนาองค์การ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

สถาบันอุดมศึกษา........................... 
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แบบฟอร์มที่ 3.1 -  PL 



 

 54 
 

แบบฟอร์มที่ 3.2 - PL 

แบบฟอร์มแสดงตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

แผนพัฒนาองค์การ :  

หมวด :  

ช่ือแผน : 
 

กิจกรรมหลกั ช่ือตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 
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แบบฟอร์มที่ 3 -FL 

แบบฟอร์มรายงานผลตัวช้ีวัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  

ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 

 

 

ชื่อตัวชี้วัด  
ค่าน้ าหนัก 

(1) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ                 

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลคะแนน 

ท่ีได้  

(2) 

รวม 

(1) x (2) 
1 2 3 4 5 

RM 1… … … … … … … … … 

RM 2… … … … … … … … … 

RM 3… … … … … … … … … 

RM 4… … … … … … … … … 

RM 5… … … … … … … … … 

RM 6… … … … … … … … … 

 1 ผลคะแนนรวม … 

หมายเหตุ :   1. ค่าน้ าหนักคะแนนทุกตัวชี้วัดเท่ากัน รวมกันเท่ากับ 1 

                  2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ง - 2 
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ตัวอย่าง :  

ชื่อตัวชี้วัด  

ค่า

น้ าหนัก 

(1) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ

ร้อยละของผลส าเร็จตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลคะแนนท่ี

ได้  

(2) 

รวม 

(1) x (2) 

1 2 3 4 5 

RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้และ

เข้าใจทิศทางองค์การ 

0.167 60 65 70 75 80 4 0.6668 

RM 2.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร

งบประมาณรายจ่ายฯ ของสถาบัน 

0.167 60 65 70 75 80 5 0.8335 

RM 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

0.167 60 65 70 75 80 4 0.6668 

RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 

0.167 60 65 70 75 80 3 0.5001 

RM 5.2 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากร 

0.166 60 65 70 75 80 5 0.8330 

RM 6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณ

ค่าท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 

Manual) 

0.166 30 40 50 60 70 5 0.8330 

 1 ผลคะแนนรวม 4.3332 
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แบบฟอร์มที่ 4 - PL 

แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 

คะแนนท่ีได้รับ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Wi x SMi) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับก้าวหน้า (PL) 

 
  

 หมวด ... 6   

 หมวด ... 6   

 หมวด ... 6   

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ

เปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับก้าวหน้า (PL) (หมวด 7) 

6   

10.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   

10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญของ

องค์กร (15 ค าถาม) 

1.5   

10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดท ารายงานการประเมินองค์การ

ด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) ครบทุกหมวด 

1.5   

10.3.3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) (ตามโปรแกรม Excel) 

1   

10.3.4 ความครบถ้ วนของแผนพัฒนาองค์ก ารประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (3 แผน) 

2   

 
คะแนนรวม 

30 

( Wi) 

  

 (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ  

 

  

    หรือ 

 

 

 (Wi x SMi) 

      Wi  

 

 (W1x SM1) +( W2 x SM2) + … +( Wi x SMi) 

W1 + W2 + …+ Wi 



            

 
58 

58 

แบบฟอร์มที่ 4 - FL 

แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (FL) 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 

คะแนนท่ี

ได้รับ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

(Wi x SMi) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน (FL) 

   

 หมวด 1  3   

 หมวด 2 3   

 หมวด 3 3   

 หมวด 4  3   

 หมวด 5 3   

 หมวด 6 3   

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ

เปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน (FL) (หมวด 7) 

6   

10.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นพื้นฐาน (FL) 

6   

 
คะแนนรวม 

30 

( Wi) 

  (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ  

 

  

    หรือ 

 

 

 

 

 

 (Wi x SMi) 

      Wi  

 

 (W1x SM1) +( W2 x SM2) + … +( Wi x SMi) 

W1 + W2 + …+ Wi 
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ภาคผนวก   ข 

 

 

ตัวอย่าง การรายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( ../.. )  รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                      ( .... )   รอบ 12  เดือน  

   ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  .............................. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  .............................                                

โทรศัพท์ :  ........................... โทรศัพท์ :  .............................                      

ค าอธิบาย : 

• ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง  ความส าเร็จ ท่ี

สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล ไปใช้เป็นกรอบ

แนวทางในการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับ

มาตรฐานเทียบเท่าสากล การด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 

กรณีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาท่ีผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Certify FL)    

ให้ด าเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การ

ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 7) 

10.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

           10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

มุ่งเน้นการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) (ใน 3 

หมวด ท่ีเลือกด าเนินการ) 

หมวดเลือก 1 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

...  มีการด าเนินการ... 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/ คณะท างาน ... 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 

...  ......................................................................................  

... ......................................................................................  

หมวดเลือก 2 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

...  มีการด าเนินการ... 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/ คณะท างาน ... 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 

เหลือง 

เหลือง 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( ../.. )  รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                      ( .... )   รอบ 12  เดือน  

...  ......................................................................................  

หมวดเลือก 3 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

...  มีการด าเนิน... 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/ คณะท างาน ... 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 

... ......................................................................................  

... ......................................................................................  

 10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การ

ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 7) 

การวัดระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้ เป็นการวัดความส าเร็จจากการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จในหมวด 7 

ตามเกณฑ์ฯ ระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นการวัดความส าเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการ

ด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

RMP 1 ระดับความรู้ความเข้าใจในทิศทางขององค์การ สลธ. 

RMP 2 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์การ 

ฝุายยุทธศาสตร์และส านัก/กองท่ี

เก่ียวข้อง 

… … … 

10.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 

เป็นการวัดความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งจะด าเนินการ 

ในช่วงต้นเดือนกันยายน 54  ตามแบบฟอร์มท่ี 2 (รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร)  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

แบ่งการวัดความส าเร็จของการด าเนินการ  ออกเป็นดังนี้ 

 10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

(ร้อยละ) 

101 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับก้าวหน้า  

(ในหมวดท่ีเลือกด าเนินการจ านวน 3 หมวด) 

18 

รวม 18 

 

เหลือง 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( ../.. )  รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                      ( .... )   รอบ 12  เดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความส าเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า ในหมวดท่ีเลือก

ด าเนินการจ านวน 3 หมวด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้      

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive 

Level : PL) 

6 

 

60 65 70 75 80 

10.2  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์ 

การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 7) 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ               

ของผลส าร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน

ท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

RMP 1 W1 … … … … … SM1 (W1 x SM1) 

RMP 2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

RMPi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก  (Wi x SMi) 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค (ส่วนท่ี 2 หมวด 7 

ผลลัพธ์การด าเนินการ) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
         

    (Wi x SMi)            หรือ            (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

      Wi                  W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ านักของตัวชี้วัดท่ีเลือกเท่ากันทุกตัว โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากั 1 

SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ล าดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีก าหนดขึ้นตามแนวทงการด าเนินงาน ;1, 2,…, i 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( ../.. )  รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                      ( .... )   รอบ 12  เดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 

2  (Wi x SMi) = 2 

3  (Wi x SMi = 3 

4  (Wi x SMi) = 4 

5  (Wi x SMi) = 5 

10.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 

การประเ ินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดท ารายงานลักษณะ

ส าคัญขององค์กร (15 ค าถาม) 

1.5 3 6 9 12 15 

10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดท ารายงานการประเมิน

องค์การด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า ครบทุกหมวด 

1.5 3 4 5 6 7 

10.3.3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL)  

(ตามโปรแกรม Excel) 

1 3 4 5 6 7 

10.3.4 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (3 แผน) 

2 1 - 2 - 3 

รวม 6      
 

 

กรณีท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Certify FL) 

ให้ด าเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 1 - 6) 

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การ

ด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 

10.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( ../.. )  รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                      ( .... )   รอบ 12  เดือน  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

           10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน (FL) (หมวด 1 - 6) 

มุ่งเน้นการด าเนินการเพื่อเป็นการผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ฯ ขั้นพื้นฐาน ได้อย่างครบถ้วนทุกหมวด  ดังนี้ 

หมวด 1 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

LD1  ก าหนดเป็นนโยบายให้คณบดีมีการถ่ายทอดให้บุคลากรในแต่ละคณะ

รับทราบผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย และฝุายบริหารของสถาบัน 

เพื่อให้บุคลากรรับทราบทิศทางของสถาบัน และมีความเข้าใจในการ

น าไปปฏิบัติงาน 

 อธิการบดีมีการส่ือสารทิศทางของสถาบันให้กับบุคลากรอยู่เป็นประจ า 

โดยจัดเป็น morning talk ผ่านเสียงตามสายภายในสถาบัน 

 

LD2  จัดท าบัญชีมอบอ านาจ และหลักเกณฑ์การใช้อ านาจ 

 ออกค าส่ังมอบอ านาจ ตามบัญชีมอบอ านาจ 

 ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานใช้อ านาจ 

 

 

LD3 ....................................................................................  

LD4 ....................................................................................  

LD5 ....................................................................................  

LD6 ....................................................................................  

หมวด 2 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

SP1  มีการทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน  

 มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการ

วางแผน 

 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบัน โดยให้

ผู้แทนแต่ละคณะ และสภามหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม 

 

SP2  มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อท าการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ในแต่ละปัจจัย 

 

 

SP2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปัจจัยท่ีใช้ประกอบการวางแผน  

SP3 ......................................................................................  

SP4 ......................................................................................  

SP5 ......................................................................................  

SP6 ......................................................................................  

SP7 ......................................................................................  

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เขียว 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( ../.. )  รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                      ( .... )   รอบ 12  เดือน  

หมวด 3 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

CS1  มีการทบทวนทิศทางขององค์การ เพื่อน ามาทบทวนการก าหนดกลุ่ม

นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 มีการก าหนดข้อมูลท่ีต้องการ เพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูลแต่ละกลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

CS2  ทบทวนช่องทางการส่ือสารภายในสถาบัน 

 แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายรับผิดชอบดูแลช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 

 ก าหนดหัวข้อท่ีจะท าการส่ือสารในแต่ละช่องทาง 

 

 

CS3 ......................................................................................  

CS4 ......................................................................................  

CS 5 ......................................................................................  

CS 6 ......................................................................................  

CS 7 ......................................................................................  

หมวด 4 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

IT1  จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ 

 ก าหนดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

IT 2 ......................................................................................  

IT3 ......................................................................................  

IT 4 ......................................................................................   

IT 5 ......................................................................................   

IT 6 ......................................................................................   

IT 7 ......................................................................................   

หมวด 5 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

HR1  ก าหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 

 วิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 

 

HR 2  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ

เป็นธรรม 

 

เหลือง 

เขียว 

เขียว 

เขียว 

เหลือง 
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 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

HR 3 ......................................................................................  

HR 4 ......................................................................................   

HR 5 ......................................................................................   

HR 6 ......................................................................................   

HR 7 ......................................................................................   

หมวด 6 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

PM 1  ทบทวนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์หากระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

 น าปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ประกอบการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญ

ของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

 

PM  2 ......................................................................................  

PM 3 ......................................................................................  

PM 4 ......................................................................................   

PM 5 ......................................................................................   

PM 6 ......................................................................................   

10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์

การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

การวัดระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้ เป็นการวัดความส าเร็จจากการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จในหมวด 7 

ตามเกณฑ์ฯ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวัดความส าเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการใน

แต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ สลธ. 

RM 2.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ

บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/

เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของสถาบัน 

ฝุายยุทธศาสตร์และส านัก/กองท่ี

เก่ียวข้อง 

… … … 
 

 

 

เขียว 
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10.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นการวัดความส าเร็จในการประเมินองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะด าเนินการในช่วงต้นเดือน

กันยายน 2554 โดยพิจารณาจาก 

1) แบบฟอร์มท่ี 2 (รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร)  

2) โปรแกรมตรวจประเมิน FL และ  

3) โปรแกรม Self Certify FL  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

แบ่งการวัดความส าเร็จของการด าเนินการ  ออกเป็นดังนี้ 

 10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน (หมวด 1 - 6)  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

(ร้อยละ) 

10.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) (หมวด 1 - 6) 

18 

รวม 18 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความส าเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 1 - 6) โดยเกณฑ์การ

ให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้      

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน  

3 60 70 80 90 100 

10.2  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์

การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ               

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน

ท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

RM 1 W1 … … …  … SM1 (W1 x SM1) 

RM 2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 
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ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ               

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน

ท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

. . … … … … … . . 

RMi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก  (Wi x SMi) 

   หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ง-2 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
         

    (Wi x SMi)            หรือ            (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

      Wi                  W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัดท่ีเลือกเท่ากันทุกตัว โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ล าดับท่ีของตัชี้วัดท่ีก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน ; 1, 2,…, i 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 

2  (Wi x SMi) = 2 

3  (Wi x SMi = 3 

4  (Wi x SMi) = 4 

5  (Wi x SMi) = 5 

10.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

6 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของ Milstone 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1       

2        

3         

4          

5           

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน 

 ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

(FL) ได้ครบถ้วน 

3 ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ตามประเด็นการตรวจรับรอง  

4 ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ตามประเด็นการตรวจรับรอง 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

30 N/A 1 0.3 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายความส าเร็จของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ตามกรอบของการประเมิน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของการปรับปรุงองค์การ ตามเกณฑ์ฯ ระดับก้าวหน้า/ ขั้นพื้นฐาน 

2. ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการตามกรอบการประเมินผลฯ ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กับบุคลากรในสถาบันทุกคณะและทุกระดับ  

3. จัดให้มีกิจกรรมท่ีก าหนดตามแผนพัฒนาองค์การ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  

1.  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยให้น้ าหนักร้อยละ 30 ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคัญในการผลักดันเรื่องนี้ให้ประสบความส าเร็จ 

2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯให้ความส าคัญในการผลักดันการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกคนในสถาบันมีส่วนร่วม และติดตามผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

         3.  ……………………………………………………………………. 

         4.  ……………………………………………………………………. 

(อาจชี้แจงประเด็นความต้องการการสนับสนุนในการผลักดันให้บรรลุเกณฑ์ PL/ FL ในแต่ละเรื่องท่ียังมีปัญหา หรือ

สัญญาณไฟแดง ก็ได)้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ต้องด าเนินการ

ตามเกณฑ์การประเมินของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) / ขั้นพื้นฐาน 

(Fundamental Level) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพขององค์การ ท่ีต้องมีหลักฐานในการด าเนินการอย่างชัดเจน

เป็นท่ีประจักษ์ ดังนั้น การด าเนินการเพื่อให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงใจในการด าเนินการจาก

ทุกส่วนของคนในองค์การ อีกท้ัง ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีส าคัญในการด าเนินการคือความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การในการผลักดันการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะบรรลุผลตาม

เปูาหมายตามกรอบการประเมินผลดังกล่าว 

หลักฐานอ้างอิง  :     - 
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ภาคผนวก   ค 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

(Progressive  Level) 

 

 

 ประกอบด้วย  3  ส่วน คือ 

 

 ส่วนที่  1  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกา้วหน้า หมวด 1-7 

 ส่วนที่  2  ค าอธิบายเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบักา้วหน้า 

           ส่วนที่  3  แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

                          ระดับกา้วหน้า 
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ส่วนที่ 1   เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบักา้วหน้า 

(Progressive Level) 

 

 

ค าช้ีแจง 

 

แนวคิดการพัฒนาเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบักา้วหน้า  

          เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนา

ของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังน้ี 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและท าอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อ 

ที่ประเมิน (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรม 

ในกิจกรรมด้านน้ี (Deployment)  

 องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านน้ี และมีการปรับปรุง

ให้กระบวนการ/ระบบให้ดีข้ึน (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านน้ีสอดรับสนับสนุนกิจกรรมระดับส าคัญขององค์กร

ที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) 

แนวคิดหลักที่ใช้ในการด าเนินการจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

(Progressive Level) ได้ยึดกรอบแนวคิด (Concept) ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

1) Systematic คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่าง ๆ ที่จะท าให้ส่วนราชการสามารถ

ด าเนินการไปได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 

2) Sustainable คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นในการน ากระบวนการที่ก าหนดไว้

อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนของ

ส่วนราชการ 

3) Measureable คือ การก าหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล

การด าเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาส่วนราชการอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

1.1 การน าองค์การ 

LDP1 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์

หรือผลการด าเนินงานท่ีคาดหวังขององค์กร โดยค านึงถึงความต้องการและ

ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม และส่ือสาร

ถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์กรไปยังบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 

LDP2 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาสร้างบรรยากาศท่ีดี เพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือท่ัวท้ัง

องค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันผล

การปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

LDP3 ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการด าเนินงานท่ีส าคัญขององค์กร 

รวมทั้งสื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญไปสู่บุคลากร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผล

การด าเนินการท่ีดีขึ้น 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

LDP4 สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 

(Organizational Governance) โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

LDP5 สถาบันอุดมศึกษาได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม 

จากการด าเนินการของสถาบัน และมีการวางแผนและด าเนินการในประเด็นดังกล่าว 

รวมท้ังการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมวด 1- 6 หมายถึง ประเด็นทีเ่พิม่เติมจากเกณฑ์ FL 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

2.1 การวางยุทธศาสตร์ 

SPP1 สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

และ 1 ปี) ท่ีสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สภาพแวดล้อม ความท้าทาย

เชิงยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กรท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเปูาหมาย

ของสถาบันอุดมศึกษา 

SPP2 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการน าปัจจัย

ท้ังภายในและภายนอกท่ีส าคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

มาใช้ประกอบการวิเคราะห์  อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา ความเส่ียงในด้านต่างๆ 

2.2 การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปปฏิบัติ 

SPP3 ผู้บริหารส่ือสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและการน าไป

ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

SPP4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง แผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญให้เพียงพอ เพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายตามเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

SPP5 สถาบันอุดมศึกษาทบทวนและคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผน

ระยะส้ันและระยะยาว และมีการพิจารณาผลการด าเนินการเพื่อน ามาปรับปรุงเพื่อให้

ผลการด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมาย 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

3.1 ความรู้เก่ียวกับนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

CSP1 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการรับฟังความต้องการ และข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่ม และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน

ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท างาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้น 

CSP2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแก้ไข

อย่างมีประสิทธิผลและทันท่วงที รวมท้ังมีการวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท่ัวท้ังสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการเผยแพร่

สารสนเทศแก่สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการสามารถ

น าไปใช้ในการปรับปรุงได้ (กรณีท่ีเรื่องร้องเรียนเป็นกระบวนการท่ีมีความเชื่อมโยง

หลายสถาบันอุดมศึกษา) 

3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

CSP3 สถาบันอุดมศึกษามีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเครือข่าย 

เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และสร้างความประทับใจ ท าให้กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษา

ในทางท่ีดี 

CSP4 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการติดตาม และประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ

ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตและการบริการหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่ อให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้ น เพื่ อใช้ ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาต่อไป รวมท้ังการสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดีขึ้น 

CSP5 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยการ

สร้างกลไกของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์/พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังน าไปสู่นวัตกรรมการมีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ITP1 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเลือก รวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ 

ITP2 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการวัดผล วิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อ

ติดตามความส าเร็จในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ITP3 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการน าผลการทบทวนการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

น าไปจัดล าดับความส าคัญ น าไปปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมถึง

ถ่ายทอดเรื่องดังกล่าว ไปสู่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรท่ัวท้ังสถาบันอุดมศึกษา 

รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกันในการให้บริการ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ 

ITP4 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์

และซอร์ฟแวร์ขององค์กรมีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถรองรับการใช้งานได้ แม้ใน

ภาวะฉุกเฉิน ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ และทันต่อความต้องการและทิศทางของ

องค์กร 

ITP5 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการท างาน การให้บริการท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริหารงาน การสร้างนวัตกรรม 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

5.1 การสร้างบรรยากาศการท างาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพ่ือ

ก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา 

HRP1 สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน เพื่อให้

บุคลากรสามารถสร้างผลการด าเนินการท่ีดี 

HRP2 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื ่อมโยงและส่งผลต่อ

การด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง

ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้น า 

HRP3 สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมท้ังระบบการเรียนรู้ของบุคลากร

และผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน

สถาบันอุดมศึกษาตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

HRP4 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

HRP5 สถาบันอุดมศึกษามีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงด้าน 

ขีดความสามารถและอัตราก าลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดขึ้น 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

6.1 การออกแบบกระบวนการ 

PMP1 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการออกแบบ กระบวนการท างาน ท่ีสนองตอบต่อ

ข้อก าหนดท่ีส าคัญ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ และท าให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับ

ความส าเร็จและยั่งยืน 

PMP2 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานท่ีท างานมีการเตรียมพร้อม

ต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ค านึงถึงการปูองกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการฟื้นฟู 

สู่สภาพเดิม 

PMP3 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติและบริหารจัดการ

กระบวนการเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ โดยการน าข้อมูล

จากผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ และสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องมาใช้ใน 

การจัดการกระบวนการดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

บทเรียนท่ีได้รับภายในหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 

6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 

PMP4 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อบรรลุผลการด าเนินการ

ท่ีดีขึ้น รวมท้ังท าให้กระบวนการเหล่านี้ ทันกับความต้องการและทิศทางของ

สถาบันอุดมศึกษาอยู่เสมอ รวมถึงการควบคุมต้นทุนของกระบวนการด้วยการปูองกัน

ไม่ให้เกิดส่ิงบกพร่อง ความผิดพลาดของผลผลิตและการบริการและการท างานซ้ า 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

รหัส ตัวชี้วัด 

7.1ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

RMP1  ระดับความรู้ความเข้าใจในทิศทางขององค์กร 

RMP2 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร 

7.2 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของยุทธศาสตร์และพันธกิจ 

RMP3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของสถาบันอุดมศึกษา 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

RMP4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

RMP5 ตัวชี้ วัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ และฐานข้อมูลของ

สถาบันอุดมศึกษา 

RMP6 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

RMP7 ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 

RMP8 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับของขีดสมรรถนะท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

RMP9 ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพกระบวนการ 

RMP10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานงานของ

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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ส่วนที่  2   

   

ค าอธิบาย 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

(Progressive Level) 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

 

 

LDP 1 : ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์

หรือผลการด าเนินงานที่คาดหวังขององค์กร โดยค านึงถึงความต้องการและ

ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม และสื่อสาร

ถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์การไปยังบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

บทบาทที่ส าคัญของผู้น า (Leader) คือ การก าหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติขององค์กรและบุคลากร ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังใน

อนาคตที่องค์กรต้องการจะมุ่งไป การก าหนดค่านิยมซ่ึงเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

การก าหนดเปูาประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผลการด าเนินการที่คาดหวังของสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งน้ี ในการก าหนดทิศทางดังกล่าว ควรสามารถด าเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ รวมทั้ง

ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม โดยน าความคิดเห็น ความต้องการ 

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการก าหนดทิศทาง เพื่อสร้างความสมดุล

ให้เกิดข้ึนในองค์กร   

“ผู้ บ ริหารของสถาบันอุดมศึกษา ”  หมายถึ ง  กลุ่ มห รือทีมผู้ บ ริหารระดับสู งของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยทั่วไปประกอบด้วย หัวหน้าสถาบันอุดมศึกษา รองหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษา 

และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษา 

“วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาพที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึง

ทิศทางที่สถาบันจะมุ่งไป สิ่งที่สถาบันต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่สถาบันต้องการในอนาคต 

“ค่านิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่คาดหวังให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร

ปฏิบัติ สะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจ

ของบุคลากรทุกคน และช่วยให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

“เปูาประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการบรรลุ 

เปูาประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการปฏิบัติการ 

“ผลการด าเนินงาน” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จาก

กระบวนการ ผลผลิตและบริการ ซ่ึงท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปูาประสงค์ มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และองค์กรอื่นๆ  

“ผู ้รับบริการ” หมายถึง ผู ้ที ่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง หรือผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งน้ี รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
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“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม จากการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น 

“อย่างครอบคลุม” หมายถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ก าหนดไว้

ในลักษณะส าคัญขององค์กร เน่ืองจากจะท าให้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ เข้าใจใน

ทิศทางขององค์กร ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ

องค์กร 

เมื่อก าหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจนแล้ว ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการสื่อสาร

ถ่ายทอดไปยังบคุลากรเพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับทิศทางขององค์กรที่มีอยู่ และกระตุ้นให้

เกิดความร่วมมือในการด าเนินการให้บรรลุผลตามทิศทางที่ก าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การสื่อสาร สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการโดยสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two – Way Communication) 

ซ่ึงเป็นการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลสามารถสื่อสาร โต้ตอบกับผู้ส่งข้อมูลได้ในทันที เป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้รับข้อมูลมีโอกาสสอบถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ การพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมี

การรับรู้ เข้าใจและน าแนวทางไปปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาควรมีการติดตามผลการสื่อสารดังกล่าว 

“ระบบการน าองค์การ” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ ทั้ง

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้งสถาบัน ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

เร่ืองที่ส าคัญ การสื่อสารและการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ 

การเลือกสรร การพัฒนาผู้น าและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

ทิศทางและความคาดหวังด้านผลการด าเนินการ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางและสื่อสาร

ถ่ายถ่ายทอด ดังน้ี 

 มีแนวทาง/กระบวนการในการก าหนดทิศทางที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์

หรือผลการด าเนินงานที่คาดหวังขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

 มีแนวทางการก าหนดทิศทางที่ค านึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของผู้รับบริการ

ทุกกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอย่างเหมาะสม 

 มีการก าหนดวิธีการสื่อสารที่หลากหลายตามลักษณะของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารมีการด าเนินการตามแนวทางการก าหนดทิศทาง ซ่ึงครอบคลุมวิสัยทัศน์ ค่านิยม 

เปูาประสงค์หรือผลการด าเนินงานที่คาดหวังขององค์กร  
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 ผูบ้ริหารมีการสื่อสารทิศทางขององค์กรไปยังบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  

 ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ าเสมอ 

 มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยใช้ ข้อมูลจริง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของกระบวนงานและการเรียนรู้ขององค์กร 

 ผู้บริหารน าแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ มาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง และส่งผลต่อ

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 

 บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ และเข้าใจในทิศทางขององค์กร 

 ทิศทางขององค์กรสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร (ลักษณะส าคัญขององค์กร) 

 ทิศทางขององค์กรสอดคล้องกับแนวทาง/กระบวนการอื่นๆ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ LDP1 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

LDP1  CSP1 

LDP1  CSP4 

LDP1  CSP5 

LDP1  SPP1 

LDP1  ITP1 
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LDP2 :  ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้ง

องค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลักดัน

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการและ

สร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย

ที่ก าหนด โดยการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เช่น สร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

การเพิ่มอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) การแสดงบทบาทของผู้บริหารอย่างจริงจัง การยก

ย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ท างานตอบสนองค่านิยมขององค์กร หรือ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบท

ขององค์กร 

“การสร้างบรรยากาศ” หมายถึง การที่ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่

เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การเป็นตัวอย่างที่ดี การจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น การกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น 

การให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร 

“ทั่วทั้งองค์กร” หมายถึง กระจายครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศที่ดี ดังน้ี 

 ผู้บริหารมีการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและมอบอ านาจตามความจ าเป็น เพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน รวมทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร 

 ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ืองและ

การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

 บุคลากรในองค์กรมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

 ผูบ้ริหารรวบรวมความคิดต่างๆ จากบุคลากรเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในระดับองค์กร  

 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมการยกย่องชมเชย  

 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการเป็น

พี่เลี้ยง  
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ LDP2 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

LDP2  HRP1 

LDP2  HRP3 

 

 

 

LDP3 : ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร 

รวมทั้งสื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญไปสู่บุคลากร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผล 

การด าเนินการที่ดีข้ึน 

ในการทบทวนผลการด าเนินการ ควรจัดท าแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

โดยก าหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล และตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สะท้อนถึง

ความส าเร็จต่อประเด็นยุทธศาสตร์  การบรรลุพันธกิจหลัก แผนงานและโครงการที่ส าคัญ รวมทั้ง

ก าหนดเปูาหมายของการด าเนินการของตัวชี้วัด ส าหรับใช้ในการทบทวนและติดตามผลการด าเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน าผลการทบทวนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งน้ีในการทบทวน

ดังกล่าว ให้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อจะได้ทราบว่าองค์กร

สามารถบรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือ

เป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินอาจเป็น

ผู้ประเมินอิสระ หรือใชก้ารประเมินตนเองก็ได้ 

เมื่อสถาบันอุดมศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานแล้ว ควรน าผลการทบทวนไปจัดล าดับ

ความส าคัญ ว่าปัญหาอุปสรรคใดจ าเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุง ก่อน-หลัง และน าผลการจัดล าดับ

ความส าคัญไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป 

ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษามีระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินการเป็นประจ าและ

ต่อเน่ืองจะท าให้เกิดกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ภายในองค์กร และท าให้เกิดการยกระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 

การสื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญไปสู่บุคลากร มุ่งเน้นการสื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วยการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ

ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลลัพธ์ขององค์กรไปยังบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
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“ผลการด าเนินการ” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จาก

กระบวนการ ผลผลิต และบริการ ซ่ึงท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปูาประสงค์ มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และองค์กรอื่นๆ ผลการด าเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน  

“ที่ส าคัญ” หมายถึง ส่วนประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญมาก หรือส าคัญที่สุดต่อการบรรลุ

ผลลัพธ์ที่ต้องการของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ความท้าทายที่ส าคัญ แผนงานที่ส าคัญ กระบวนการที่

ส าคัญ และตัวชี้วัดที่ส าคัญ ที่มีผลต่อความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การมุ่งไปสู่หรือตรวจติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทบทวนผลการด าเนินงาน

ที่ส าคัญและสื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญ ดังน้ี 

 ผู้บริหารจะต้องรวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร และความคิดเห็นของ

บุคลากร น ามาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจที่ส าคัญ ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บริหารและน าไปสื่อสารเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนร่วมกัน  

 สื่อสารให้ทราบถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการด า เนินงานและผลประโยชน์

ที่บุคลากรจะได้รับ 

 ผู้บริหารจะต้องน าผลการทบทวนการด าเนินงานทั้งข้อดีข้อเสียและปัญหาอุปสรรคจาก

การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการท างาน 

 การวัดผลการด าเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ LDP3 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

LDP3  SPP1 

LDP3  SPP2 

LDP3  ITP1 

LDP3  ITP2 

LDP3  HRP3 

LDP3  PMP4 
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LDP4 : สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์กร

ทีดี่ (Organizational Governance) โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร ที่จะ

ด าเนินการ และก าหนดนโยบายตามหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละองค์กรจะต้องวางนโยบายอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม  

2. ด้านผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  

3. ด้านองค์กร 

4. ด้านผู้ปฏบิัติงาน  

การก าหนดนโยบายในแต่ละด้าน ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไป

ด าเนินการได้จริง ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ควรมีข้ันตอนการจัดท าที่ส าคัญ คือ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบเร่ืองนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งควรมีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

 จัดท า ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

 สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในองค์กร 

 ก ากับดูแล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดหรือบุคลากรได้น าไปนโยบายฯ ไป

ปฏิบัติให้เกิดผล 

 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินมาตรการหรือโครงการที่รองรับนโยบายฯ ในแต่ละด้าน 

 รายงานผลการด าเนินการต่อฝุายบริหาร ทั้งน้ี ควรวิเคราะห์ผล พร้อมเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุง แต่หากมีการด าเนินการที่สามารถนเป็นต้นแบบที่ดี สามารถน าไป

เผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

นอกจากผู้รับผิดชอบนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีแล้ว ควรมีการแต่งตั้งคณะท างาน

ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในองค์กร 

1. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่คณะท างานและบุคลากรในระดับผู้บริหาร 

2. จัดประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร หมายถึง คณะท างานฯ 

จะต้องมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร รวมทั้งผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (หากมี) 

3. ก าหนดร่างนโยบายหลัก 4 ด้าน โดยนโยบายหลักน้ันควรแสดงให้เห็นองค์ประกอบของ

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือค่านิยมหลักขององค์กร ทั้งน้ี เพื่อที่นโยบายหลัก
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น้ีจะได้มีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ นอกจากน้ัน สามารถน าค่านิยมหลักของ

องค์กรมาประกอบในนโยบายหลักก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับองค์กรจะมุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญในเร่ืองใด 

แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ควรมีองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีในน้ าหนักที่มากกว่าค่านิยมองค์กร 

4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายหลัก 4 ด้าน เมื่อได้ก าหนดค่านิยมหลักแล้ว 

คณะท างานควรน าวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

ทั้งน้ีอาจจะวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าพันธกิจ หรือกระบวนการใดที่จะเสี่ยงต่อการขัดหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. ขออนุมัติและการประกาศใช้ : เมื่อคณะท างานฯ ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีแล้ว 

ผู้รับผิดชอบควรน าเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและลงนาม เน่ืองจากนโยบายการก ากับดูแล

องค์กรที่ดีเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหาร เปรียบเสมือนค าประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 

6. การน าไปสู่การปฏิบัติ : เมื่อผู้บริหารระดับสูงลงนามแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบน าไปประกาศให้

บุคลากรทราบโดยทั่วกัน  

7. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ : ผู้รับผิดชอบควรน านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  

ไปด าเนินการ เพื่อส่งเสริมการน าไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

 สื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทราบอย่างทั่วถึง รูปแบบการสื่อสาร เช่น มอบ

นโยบายฯ ให้เป็นรายบุคคล ออกหนังสือเวียนให้ลงนามรับทราบ ติดประกาศ เผยแพร่

ทางเว็บไซต์ ทั้งน้ี ต้องมั่นใจว่ามีช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 

 เสริมสร้างความเข้าใจ : ผู้รับชอบต้องท าหน้าที่สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร สามารถ

ตอบค าถาม หรือท ากิจกรรมอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

 ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดโครงการ/มาตรการ : ผู้รับผิดชอบควรจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ

ผลักดันให้หน่วยงานภายในองค์กร/ บุคลากรน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 ติดตามผล ความก้าวหน้าและการด าเนินโครงการ/ มาตรการ : ผู้รับผิดชอบควรวางแผน 

การตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการ อาจเป็นทุก 3 เดือน 

6 เดือน 9 เดือน หรือ 12 เดือน 

 รายงานผลและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง : ผู้รับผิดชอบต้องจัดท ารายงานผลการด าเนิน

มาตรการ/ โครงการที่รองรับแนวทางต่างๆ ของนโยบายหลัก 

ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินการ

เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีประจ าปี โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งตัวอย่าง

การเขียนนโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการและโครงการจากคู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.opdc.go.th 

http://www.opdc.go.th/
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“ประโยชน์ของส่วนรวม” หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับนโยบาย 

การก ากับดูแลองค์กรที่ดีด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มีการวาง

กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด ทบทวนและปรับปรุง

นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ดังน้ี 

 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์กรที่ดี 

 องค์กรที่ดีควรค านึงถึงการน าแนวนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ไปใช้ในการ

ด าเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง  

 ค านึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ควรให้ความส าคัญในระดับโลก เช่น ความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 สร้างความเป็นอิสระให้แก่คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงาน 

 องค์กรต้องด าเนินงานโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้  

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ LDP4 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

LDP4  CSP1 

LDP4  CSP4 

LDP4  SPP4 

LDP4  HRP3 
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LDP5 : สถาบันอุดมศึกษาได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อ

สังคม จากการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา และมีการวางแผนและด าเนินการใน

ประเด็นดังกล่าว รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ

สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 

มาตรา 8(3) ระบุว่าก่อนเร่ิมด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน 

ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ในกรณีใดที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจ

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจน้ัน 

ดังน้ัน หากการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดวิธีการ มาตรการและผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบ 

ที่เกิดข้ึน เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้หมดไปหรือลดลง 

และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม 

“การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า” หมายถึง ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดยมี

วัตถุประสงค์มุ ่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความคุ ้มค่าการปฏิบัต ิภารกิจด้วยตนเอง (Self-

assessment) ในการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ ่ายและผลเสียที ่เก ิดขึ ้น  เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษาในการทบทวนจัดล าดับความส าคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นข้อมูล

ส าหร ับร ัฐบาลเพื ่อพ ิจารณาย ุบเล ิกภารก ิจ รวมทั ้งการปร ับปร ุงว ิธ ีการปฏิบ ัต ิภารก ิจ (Self-

improvement) ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้ง

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในปีต่อไป (Self-control)  

ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่มีความหมายมากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับเท่าน้ัน องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่มีโอกาสค านึงถึงและส่งเสริมระบบที่ดี ทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ระดับและขอบเขตของ

การสนับสนุนข้ึนอยู่กับขนาดและความสามารถขององค์กร 

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความจ าเป็น 

รวมทั้งมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งน้ีสามารถศึกษาข้อมูลแนวคิดการจัดท า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ www.opdc.go.th 

แนวคิดพื้นฐานและมุมมองในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ 

(ความหมายของ World Commission on Environment and Development : WCED) 

http://www.opdc.go.th/
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 เศรษฐกิจ - การผลิตสินค้าและบริการได้ตามเปูาหมาย 

 สังคม - มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่การสืบทอดวัฒนธรรม 

 สิ่งแวดล้อม - คงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางพันธุกรรมและให้ระบบสิ่งแวดล้อมมี 

ความสามารถในการกลับคืนสู่สมดุล 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลกระทบทางลบที่

อาจจะเกิดข้ึนต่อสังคม ดังน้ี 

 องค์กรควรให้ความส าคัญกับประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจหรือวิตกกังวล เพื่อจะไดน้ า

ประเด็นดังกล่าวมาวางแผนปูองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

 องค์กรควรมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อพิจารณาผลกระทบที่จะเกิด

ข้ึนกับสังคม และหาปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์กร รวมทั้งก าหนด

เป็นกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 

 องค์กรควรค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรค านึงถึง

การหมุนเวียนทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ LDP5 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

LDP5  CSP1 

LDP5  CSP4 

LDP5  SPP2 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 

 

SPP1 : สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี และ 1 ปี) ที ่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สภาพแวดล้อม 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กรที่ก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุตาม

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

การวางแผนยุทธศาสตร์ คือ การวิเคราะห์และก าหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อม

ต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

อย่างรอบด้าน มาประกอบการพิจารณา ทั้งน้ีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี ควรครอบคลุมข้ันตอน

ที่ส าคัญ 4 ข้ันตอน คือ 

1. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 

2. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting) 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 

4. การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ คือ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และเพื่อให้เห็นกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาอย่างชัดเจน ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการ

จัดท าแผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดข้ันตอนหรือกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

กรอบเวลาในการด าเนินการ 

การก าหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การก าหนดกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2547 (ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) และสอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ 

(ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนปฏิบัติการ) โดยค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบในการจัดท าแผนด้วย 

ในการด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นถึง

การสื่อสาร สร้างความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวให้แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

การบริหารจัดการในการติดตามผู้ที่ รับผิดชอบให้มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

กระบวนการจัดท าแผนตามที่ก าหนด 
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ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว นอกจากสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการมุ่งเน้นที่จะ

ผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง

และการถ่ายทอดกลยุทธ์ในการบรรลุเปูาหมายของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ ที่สถาบันอุดมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบการบรรลุเปูาหมาย

ดังกล่าวด้วย  

“ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์” หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตาม

ยุทธศาสตร์ ที่ระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความท้าทายด้านพันธกิจ 

ความท้าทายด้านปฏิบัติการ และความท้าทายด้านบุคลากร 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 ผู้บริหารมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 มีการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงกรอบระยะเวลาและโอกาสในการบรรลุ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 ให้ความส าคัญกับขีดความสามารถของบุคลากรในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ SPP1 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

SPP1  LDP1 

SPP1  CSP1 
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SPP2 : ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการน า

ป ัจจ ัยทั ้งภายในและภายนอกที ่ส าค ัญและสอดคล ้องก ับสภาพแวดล ้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลการด าเนินการที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่างๆ  

การก าหนดปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะน ามาวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

อย่างเหมาะสม โดย 

 มีระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน และในการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร 

 มีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัย เช่น การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์

เพื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชงิลบ 

การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศน าไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 

ในการก าหนดปัจจัยภายนอกและภายในดังกล่าว ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กร

และสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยปัจจัยที่ส าคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยรวมถึงผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้วย 

 ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ

จริยธรรม  

 กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างสถาบันอุดมศึกษา  

 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น  

o จุดแข็ง และจุดอ่อนของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน  

o ปัจจัยภายในต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 

o สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในการด าเนินการดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นถึงการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการด าเนินการ

ตามกระบวนการให้แก่ผู้ รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การบริหารจัดการในการติดตามผู้ที่

รับผิดชอบให้มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด 
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“ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง การสร้าง

คุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ดังน้ัน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงควรระบุความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญให้

ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนและการปฏิบัติต่างๆ ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่ม และ

หลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

“ผลการด าเนินงาน” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จาก

กระบวนการ ผลผลิตและบริการ ซ่ึงท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปูาประสงค์ มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และองค์กรอื่นๆ 

“ความเสี่ยง” คือ เหตุการณ์/ การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ

ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบตัิทีด่ีควรมีการด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 องค์กรควรให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่เพื่อน ามาใช้ใน

กระบวนการวางแผน  

 องค์กรควรให้ความส าคัญกับความท้าทายขององค์กร โอกาสในการสร้างนวัตกรรมใน

การให้บริการ ขีดความสามารถขององค์กรในปัจจุบัน สร้างความสมดุลของโอกาสทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 องค์กรควรให้ความส าคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ SPP2 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

SPP2  LDP1 

SPP2  CSP4 

SPP2  CSP4 

SPP2  CSP5 

SPP2  ITP1 
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SPP3 : ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและการน าไป

ปฏิบัติทัว่ทั้งองค์กร และน าไปสูก่ารบรรลเุปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ หมายความรวมถึง การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักขององค์กร

ไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผล  

เพื่อให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติบรรลุผลตามเปูาหมายขององค์กร สถาบันอุดมศึกษาต้อง

ก าหนดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือการถ่ายทอดเทคนิค/วิธี

ด าเนินงาน ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการได้บรรลุตามเปูาหมายและสอดคล้องตามเปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับงาน ที่สามารถแสดงให้เห็นการแลกเปลี่ยน (Sharing) 

วิธีการปฏิบัติที่ดีภายในสถาบันอุดมศึกษา  

“เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์” หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของสถาบันอุดมศึกษา หรือการ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ประเด็นความสามารถในการแข่งขัน โดยทั่วไป 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในสถาบันอุดมศึกษา และเกี่ยวข้องกับโอกาส

และความท้าทายที่ส าคัญในด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต บริการ หรือเทคโนโลยี 

(ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์) และเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร และปรับเปลี่ยนการจัดสรร

ทรัพยากร 

ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

 มีกลไกในการสื่อสารและท าความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรท าความเข้าใจ 

และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 มีกลไกในการสื่อสารและท าความเข้าใจในเร่ืองแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรในทุก

ระดับที่รับผิดชอบ 

 มีกลไกในการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับรับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของตนเองต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กร และรับทราบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการก่อนเร่ิม

การปฏิบัติงาน 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการ ตลอดจนมีการคาดการณ์ผลการ

ด าเนินงานในอนาคต 

 มีรูปแบบการสื่อสารที่ให้บุคลากรเข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า

แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ SPP3 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

SPP3  LDP1 

SPP3  HRP1 

 

 

SPP4 : สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญให้เพียงพอ 

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม

รวมทั้งกระบวนการการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก

การด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการด าเนินการ

บริหารความเสี่ยงน้ัน มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซ่ึงผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูง

ต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/ การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่

ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้

ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญและมี

ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็น

ยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือการบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/โครงการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีข้ันตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และ

จัดการความเสี่ ยงอย่ างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ 

1. การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
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3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 

6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

7. การติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยงต่างๆ  (Monitoring) 

ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมายและ

พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/

วิสัยทัศน์  หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับ

องค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือ

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยง

ที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจน้ันมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี ่ยง

เน่ืองจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/ บุคลากร/ ความ

เพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน

ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณ

ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 

การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก

ความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้าน

ต่างๆ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัย

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น  

 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิผล และการมี

ส่วนร่วม  
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 ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิภาพ และความโปร่งใส   

 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และความเสมอภาค  

ทั้งน้ี ความเสี่ยงเร่ืองธรรมาภิบาลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

3. การมีส่วนร่วม (Participation) 

4. ความโปร่งใส (Transparency) 

5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

7. นิติธรรม (Rule of Law) 

8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

9. ความเสมอภาค (Equity) 

10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร  มีการวางเปูาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง

ของประชาชน  สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและ

มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่

ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง



            

 
100 

100 

ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย

และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและ

ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ

จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบ

อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผล

การปฏิบัติงาน 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอ านาจและ

กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ 

ในสังคม 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่างๆ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน 

ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากน้ียังต้องค านึงถึง

โอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ

ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจ าแนกตาม

โครงการ หรือบางกิจกรรมที่สามารถบูรณาการในการด าเนินการได้ ก็สามารถน ามารวมเป็นแผนบริหาร

ความเสี่ยงเดียวกันได้ ทั้งน้ี แผนบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดงักลา่ว

ข้างต้น และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเปูาหมายของแผนอย่างชัดเจน รวมทั้ง เกณฑ์การให้

คะแนนของค่าเปูาหมายตัวชี้วัดดังกล่าว 
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ในการด าเนินการให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้น้ัน ปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึง

ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการด าเนินการ คือ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยแผนกลยุทธ์

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) ที่

สนับสนุนการปฏิบัติตามเปูาประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติการของ

สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด และเปูาหมายที่เหมาะสมในแต่ละ

แผนปฏิบัติการด้วย 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน อย่างน้อยต้องครอบคลุมในด้าน

ต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 การวางแผนและบริหารก าลังคน 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากน้ี ควรครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรมากข้ึน 

เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท างาน

ที่ต้องการให้เกิดข้ึน 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี 

นอกจากการเตรียมการด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้อง

มีการเตรียมการในการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการให้

บรรลุผลตามเปูาหมาย รวมถึง การจัดท าแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium-Term Expenditure 

Framework : MTEF) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการได้บรรลุตาม

เปูาหมาย 

ทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด้วย 4 M’s ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) 

และวิธีการจัดการคนหรือเทคนิควิธีการท างาน (Management)  
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดสรรทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญ ดังน้ี 

 ควรวางแผนก าลังคนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการด าเนินงาน ทั้งกระบวนการ

ที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนขององค์กร 

 ควรมีการน าแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดท าไว้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงมี

การติดตามประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลง

ในแง่มุมต่างๆ เช่น การเงิน สังคม จริยธรรม ข้อบังคับ กฎหมายและเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 องค์กรจะต้องมั่นใจว่าทรัพยากรทางการบริหารมีเพียงพอที่จะท าให้แผนปฏิบัติการประสบ

ความส าเร็จ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ SPP4 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

SPP4  HRP3 

SPP4  HRP4 

SPP4  HRP5 
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SPP5 : สถาบันอุดมศึกษาทบทวนและคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการ

วางแผนระยะสั้นและระยะยาว และมีการพิจารณาผลการด าเนินการเพื่อน ามา

ปรับปรุงเพื่อให้ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 

การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน เป็นหลักการส าคัญในการควบคุม/ติดตามการด าเนินงาน

ขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือเปูาหมาย โดยใช้หลักการประมาณการโดยมีระเบียบวิธีจาก

การรวบรวมข้อมูล/สถิติต่างๆ การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ผลเพื่อตีค่าความหมาย เพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินการโดยการเปรียบเทียบจากแหล่งส าคัญต่างๆ กล่าวคือ เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา ผลการด าเนินการที่คาดไว้ของคู่เทียบ และระดับเทียบเคียงที่

ส าคัญ (Benchmark)  

การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ จะท าให้เห็นว่า

เปูาหมายที่องค์กรตั้งไว้ต่ าเกินไปหรือไม่ หรือควรที่จะก าหนดใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การจัดสรรทรัพยากรต่อไป ควรท าการคาดการณ์ผลการด าเนินการใน 2-5 ปี เพื่อท าการพัฒนาผล

การด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 

“การคาดการณ์ผลการด าเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการด าเนินการในอนาคต โดยอาจ

อิงกับผลการด าเนินการที่ผ่านมา ผลการด าเนินการของคู่แข่งที่ต้องท าให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่า หรือ

เปูาประสงค์เพื่อผลการด าเนินการในอนาคต การคาดการณ์ใช้ในการชี้ให้เห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในเร่ืองใด ดังน้ัน จึงเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการจัดการที่ส าคัญ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนและคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการ ดังน้ี 

 ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการคาดการณ์ ติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

 ควรมีข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือข้อมูลผลการด าเนินการขององค์กรอื่น

เพื่อน ามาใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 

 องค์กรต้องทราบว่าอะไรคือความส าเร็จที่จ าเป็นของการพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ

ในอนาคต 

 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าภายใต้

สารสนเทศที่องค์กรมีอยู่  
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ SPP5 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

SPP5  LDP3 

SPP5  ITP1 

SPP5  ITP2 

SPP5  HRP3 

SPP5  PMP4 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 

 

 

CSP1 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการรับฟังความต้องการ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่ม และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน

ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท างาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ ที่

สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้ดียิ่งข้ึน  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสือ่สาร

ต่างๆ ทั้งน้ี รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้วย ในการด าเนินการสถาบันอุดมศึกษาควรระบุ

ผู้รับบริการหลักให้ชัดเจน เน่ืองจากการก าหนดผู้รับบริการที่ชัดเจนจะมีความเชื่อมโยงไปถึงการด าเนินการ

ในเร่ืองอื่นๆ ด้วยทั้งเร่ืองการก าหนดช่องทางการสื่อสาร  การตอบสนองความต้องการ การประเมินผล

ความพึงพอใจ ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มตามที่ได้ระบุไว้ 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  หมายถึง ผู้รับบริการของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่

ได้ รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม จากการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ส่งมอบงาน 

รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับบริการที่

ได้รับผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอีกกลุ่มหน่ึง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 

การก าหนดหรือจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน สถาบันอุดมศึกษาควรน า

พันธกิจและวิสัยทัศน์มาประกอบการพิจารณา และควรต้องมีแนวคิดในการตอบสนองผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร การก าหนดให้มีความครอบคลุม

ทุกกลุ่มเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความต้องการ และความแตกต่างของผู้รับบริการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับการให้บริการให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จัดแบ่งกลุ่มไว้ 

การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอื่นๆ หมายถึง การรวบรวม และบูรณาการข้อมูลต่างๆ เช่น 

ผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง (Focus Group) การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การน าข้อร้องเรียน/ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ / ค าชมเชย ข้อมูลจาก

เว็บไซต์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยทั่วไปแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะมีช่องทาง

การรับฟังเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาควร
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ก าหนดช่องทางที่เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายช่องทางให้เหมาะสมกับความสะดวก 

และมีประสิทธิภาพต่อการสื่อสาร ตัวอย่างช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ เช่น   

  การส ารวจรายกลุ่ม (Focus Group) ผูรั้บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 การรายงานเหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 การรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อวิจารณ์ จากผู้ปฏิบัติที่ได้สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจ 

 การสัมภาษณ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต ปัจจุบัน และที่พึงมีในอนาคต   

 สารสนเทศที่ได้จากการส ารวจหรือข้อมูลปูอนกลับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ และเว็บไซต์รวมถึงข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากอินเทอร์เน็ต 

 การใช้กระบวนการรับข้อร้องเรียนเพื่อท าความเข้าใจลักษณะที่ส าคัญของการบริการ 

 จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

“เหมาะสม” หมายรวมถึง การท าให้วิธีการรับฟังและเรียนรู้ทันต่อความต้องการและทิศทาง

ของสถาบันอุดมศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การรวบรวม

ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

“นวัตกรรม” (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ      

กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซ่ึงอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับใช้ 

เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ 

นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจที่จะด าเนินการ การด าเนินการ 

การประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้

ในทุกกระบวนการที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า

จะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจ

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างองค์กรให้บรรลุงานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความต้องการและข้อมูล

อื่นๆ ดังน้ี 

 การรับฟังความต้องการและข้อมูลอื่นๆ ควรมีหลายช่องทางในการรับฟังที่มีความสอดคล้อง

กับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เช่น Social Media หรือเว็บไซต์ต่างๆ 



            

 
107 

107 

 การให้ความส าคัญกับช่องทางที่สามารถมีการโต้ตอบซ่ึงกันและกัน และสนองตอบได้

อย่างทันท่วงที 

 องค์กรควรมีการติดตามว่าได้น าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ใช้ในการวางแผน ปรับปรุงระบบงาน หรือกระบวนการท างาน เป็นต้น 

 การน านวัตกรรมในการให้บริการเข้ามาใช้ควรท าในเชิงรุกและอย่างต่อเน่ือง 

 ควรมีการวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรเป็นเช่นไร 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ CSP1 กบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

CSP1  LDP1 

CSP1  LDP4 

CSP1  SPP1 

CSP1  SPP2 

CSP1  ITP1 

CSP1  PMP1 
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CSP2 : สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแก้ไข

อย่างมีประสิทธิผลและทันท่วงที รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทั่วทั้งสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการเผยแพร่

สารสนเทศแก่สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสามารถ

น าไปใช้ในการปรับปรุงได้ (กรณีที่เร่ืองร้องเรียนเป็นกระบวนการที่มีความเช่ือมโยง

หลายสถาบันอุดมศึกษา)  

นอกจากสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง และมี

ระบบจัดการให้วิธีการรับฟังและเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์แล้ว ควรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้ง

น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค าชมเชยดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว 

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ตลอดจนมีการเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวให้แก่สถาบันอุดมศึกษา

หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงได้ 

วิธีการที่ท าให้การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมีประสิทธิผลและทันท่วงที 

ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละองค์กร ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

ตัวอย่างข้ันตอนการการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อน ามาปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมอยู่เสมอ  

1)  มีการก าหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

2) น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเพื่อวางแผนการปรับปรุงการ

ท างานและการพัฒนาองค์กร 

3)  ท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆ ของผูรั้บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4)  มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5)  มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Risk 

Management) 

6) ควรมีการจัดระบบ รวมทั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม การน าข้อมูลไปใช้

ด าเนินการให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

7)  มีการน าข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย มาวิเคราะห์และน ามาก าหนด

วิธีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ทั้งวิธีการ เวลา และผู้รับผิดชอบ) 
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“ประสิทธิผล” (Effectiveness) หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการหรือตัวชี้วัดใดๆ 

สามารถตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินระดับความสามารถที่แนวทาง

น้ันมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา และการถ่ายทอดเพื่อ

น าแนวทางไปปฏิบัติ หรือประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบตัิทีด่ีควรมีการด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อร้องเรยีนฯ และ

การปรับปรุงคุณภาพการบริการ ดังน้ี 

 ก าหนดช่องทางและวิธีการการรับฟังข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย   

 เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ก าหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดการกับข้อร้องเรียนฯ ต่างๆ  

 ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบอ านาจในการจัดการกับข้อร้องเรียนฯ ดังกล่าว     

 ก าหนดให้มีระบบการรายงานการจัดการข้อร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ

 เพื่อรับทราบความพอใจและข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียนฯ และปรับปรุง 

 การให้บริการ 

 น าข้อร้องเรียนฯ มาปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับการปรับปรุง

 กระบวนงานในหมวด 6 

 มีการติดตามคุณภาพการให้บริการโดยมุ่งเน้นโดยตรงที่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

 ส่วนเสีย อาจจัดท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การจัดรับฟัง

 ความคิดเห็น (Focus Group) การรวบรวมข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยค านึงถึงความ

 เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 

 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบ 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

 การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีความไวต่อการตอบสนองมาใช้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

 กับเครือข่าย 
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ CSP2 กบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

CSP2  ITP1 

CSP2  ITP3 

CSP2  PMP1 

CSP2  PMP4 

 

 

 

CSP3 : สถาบันอุดมศึกษามีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

เครือข่าย เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และสร้างความประทับใจ ท าให้กล่าวถึง

สถาบันอุดมศึกษาในทางที่ดี 

“เครือข่าย” หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่ามี

ความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษาในการท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จ  

สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่าย และให้ความส าคัญในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่าย โดยควรมีการจัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง กิจกรรมที่จัด เช่น การจัดเสวนาทุกเดือน 

กิจกรรมสัมพันธ์ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และสร้างความประทับใจ 

ท าให้กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาในทางที่ดี 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายและการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี ดังน้ี 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีควรด าเนินการในหลายระดับ ทั้งการท ากิจกรรมระหว่างผู้บริหาร 

และการท ากิจกรรมระหว่างบุคลากร  

 การน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง

การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

 มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เพื่อน ามา

ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ CSP3 กบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

CSP3  HRP1 

 

 

 

CSP4 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการติดตาม และประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ

ในเร่ืองคุณภาพของผลผลิตและการบริการหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ดีข้ึน เพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาต่อไป รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดีข้ึน 

การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่งที่

สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการเพื่อติดตามผลการให้บริการซ่ึงส่งมอบให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแล้ว มีผลในเชิงบวกหรือลบ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ในระดับที่ผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ คาดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือพึงพอใจ หากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้รับความพึงพอใจก็ต้องวิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประสงค์ให้มีการให้บริการในรูปแบบ ช่องทาง หรือวิธีการใด เพื่อให้บริการในรูปแบบดังกล่าวซ้ า หรือ

พัฒนาให้มีคุณภาพในการให้บริการให้ดีข้ึน เพื่อสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

หากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจ องค์กรต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงการ

ท างานตามต้นเหตุที่วิเคราะห์ได้ 

การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีวิธีการ

หลากหลาย อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งที่ส าคัญ เน่ืองจากต้องค านึงถึงรูปแบบของค าถามที่ต้อง

ออกแบบเพื่อให้ได้ค าตอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรงตามความต้องการขององค์กร  

รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับฟังสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งองค์กรที่ให้บริการและผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการปรับปรุงการด าเนินงาน และการเตรียมการให้บริการในอนาคตให้แก่ผู้รับบริการ 

วิธีการวัดความพึงพอใจอาจใช้รูปแบบของแบบสอบถาม Likert Scale การสัมภาษณ์รายกลุ่ม 

(Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นต้น ส าหรับการวัดความไม่พึงพอใจ

ควรแยกแบบส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจออกจากกันอย่างชัดเจนเน่ืองจาก ในการส ารวจ
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ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการอาจอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่ยังไม่ถึงข้ันไม่พึงพอใจ จึงจ าเป็นต้อง

แยกแบบสอบถามความไม่พึงพอใจออกมา เพื่อระบุสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่างเด่นชัด หากรวมไว้ในประเด็น

เดียวกันจะท าให้ผู้ตอบไขว้เขว และมีแนวโน้มที่จะตอบความไม่พึงพอใจมากกว่า ในทางปฏิบัติ

สถาบันอุดมศึกษาสามารถส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

น ามาปรับปรุงงานเป็นส าคัญ ซ่ึงในแบบส ารวจชุดเดียว อาจแยกค าถามเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

สอบถามความพึงพอใจในแต่ละเรื่อง ส่วนที่ 2 ส ารวจความไม่พึงพอใจ ซ่ึงการส ารวจส่วนน้ีอาจใช้เป็น

ค าถามปลายเปิด เช่น ในงานบริการของหน่วยงาน ก ท่านไม่พึงพอใจในเร่ืองใดมากที่สุด (โปรด

เรียงล าดับ) ซ่ึงควรจัดกลุ่มประเภทเป็นหมวดๆ เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล เช่น ความไม่พึงพอใจ

ด้านบุคลากร ด้านข้ันตอน ด้านระยะเวลา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น  

“การสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง การถือเอา

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนองค์กร เป็นศูนย์กลางที่ท าให้การ

ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ประเมินความพึงพอใจ

และความไม่พึงพอใจ ดังน้ี 

 ควรก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้สอดคล้องกับ

ผลผลิต บริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 องค์กรควรจะมุ่งเน้นการค้นหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มากกว่าที่จะคอยตอบสนองความต้องการเมื่อปัญหาเกิดข้ึน 

 องค์กรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะแสดงออกในทุกการกระท าของ

องค์กร โดยผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นทั้งโดยการกระท าและค าพูดว่าผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต้องมาก่อนความต้องการภายในด้วย 

 องค์กรที่มุ่งเน้นผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะปรับตนเองให้สอดคล้องกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ตลอดเวลา 

 มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการให้เกิดข้ึนในองค์กร โดยมีระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากรที่เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว 
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ CSP4 กบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

CSP4  LDP1 

CSP4  LDP4 

CSP4  LDP5 

CSP4  ITP1 

CSP4     HRP3 

CSP4  PMP2 

 

CSP5 : สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดย

การสร้างกลไกของสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งน าไปสู่นวัตกรรม

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้รับบริการ มีโอกาสในการเข้าร่วมรับรู้  เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือ

ความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางในการแก้ปัญหาใน

กระบวนการตัดสินใจ และร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน มี 5 ระดับ คือ  

1. ระดับการให้ข้อมูล (Inform) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นการสื่อสารทางเดียว 

แต่เป็นระดับที่ส าคัญ เพราะเป็นการเร่ิมต้นที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป 

2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เป็นการรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆกับสถาบันอุดมศึกษา  

3. ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ

เกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/ โครงการ การมีส่วนร่วมในระดับน้ี อาจ

ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม 
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4. ระดับการร่วมมือ (Collaborate) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

บทบาทหรือฐานะหุ้นส่วน หรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ  

5. ระดับการเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนซ่ึงเป็นระดับของการมอบอ านาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงจะท าให้เกิดการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐได้อย่างเหมาะสม และสามารถท างานร่วมกันในฐานะ

หุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการท างานที่จะท าให้

เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/ผู้รับบริการได้ตรงตามความต้องการ และสร้างความประทับใจ/พึงพอใจ

ให้กับประชาชนผู้รับบริการ 

ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง

และทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่หรือการด าเนิน

โครงการของรัฐ ซ่ึงไม่รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นสาธารณะหรือ

ประเด็นการพัฒนาในพื้นที่หรือการด าเนินโครงการของรัฐ 

คณะกรรมการภาคประชาชน/คณะท างานภาคประชาชน หมายถึง คณะกรรมการหรือ

คณะท างานที่สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งข้ึน เพื่อให้เข้ามามีบทบาท หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการโดยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม

ภารกิจหรือยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ตามอ านาจหน้าที่ในการจัดตั้ง ซ่ึงควรให้ความส าคัญกับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะท างานที่มาจากตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย และ

ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งน้ี  ในการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สูงข้ึน สถาบันอุดมศึกษาสามารถน า

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการมีส่วนร่วมขององค์การสหประชาชาติ  (Category 3 : Fostering 

participation in policy-making decisions through innovative mechanisms)   มาใช้เป็นกรอบ 

แนวทางการด าเนินการ  ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย (www.unpan.org) 

1. พัฒนาความสามารถของภาครัฐด้านสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  

    พัฒนาความสามารถของภาครัฐ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

โดยเฉพาะการให้ความใส่ใจกับมุมมองของชุมชนต่อประเด็นสาธารณะที่ได้รับความสนใจ และ

ประชาสัมพันธ์กระบวนการเปิดรับข้อมูล ผ่านกลไกการให้ค าปรึกษาแก่สาธารณะ 
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2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านกลไกเชิงสถาบันรูปแบบใหม่  

     ด าเนินกระบวนการ และกลไกเชิงสถาบันรูปแบบใหม่ ผ่านช่องทางการรับฟังความ

ต้องการ และความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอาจจะรวมถึง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครือข่ายภาครัฐ 

และกลไกการให้ค าปรึกษา ที่จะน าไปสู่ การก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน วิธีด าเนินงานเชิงราบ และแบบองค์รวม ในการให้บริการสาธารณะ และ

การจัดการการให้บริการน้ัน  

3. อ านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์   

     ประชาชนสามารถ “เข้าถึงภาครัฐ”  ได้มากข้ึน  โดยให้ประชาชนแสดงความต้องการ มี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  ให้ความคิดเห็นต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริการภาครัฐ และค าติชม  และให้ข้อมูลสะท้อนการให้บริการภาครัฐ ผ่านช่องทาง

เคร่ืองมือทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น   เพื่อการตอบสนอง และปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างภาครัฐกับ

ประชาชน    

 4.  การเสนอแนะแนวคิดใหม่    

       เสนอแนะ แนวคิดใหม่และมีลักษณะเฉพาะ (unique)  โดยเฉพาะ วิธีการในการแก้ไข

ปัญหาผ่านเคร่ืองมือของเทคนิคการจัดการความรู้แบบใหม่  หรือการออกแบบการน านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ ในบริบทของประเทศผู้รับ (ประเทศก าลังพัฒนา)  หรือทวีปผู้รับ  เพื่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในการก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง กับ กลุ่มคนจนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

               นอกจากนี้ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล“ความเป็นเลศิดา้น

การบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม”  เพื่อใช้ประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในยกระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  โดยเกณฑ์การวัดประกอบด้วย 4 มิติ ดังน้ี (www.opdc.go.th) 

มิติที่ 1 ความรับผิดชอบและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

               การพิจารณาจะเน้นเกี่ยวกับทศันคติของผูบ้ริหารที่มตี่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

และประเมินเกี่ยวกบันโยบายหรือทศิทางขององคก์รที่ตอบสนองหรือสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ประชาชน  โดยพิจารณาจากภาวะผู้น า การส่งเสริมสนับสนุนในการจดัท าระบบ/กลไก และการให้

ความส าคญักบัการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่เปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การบริหารราชการ 

มิติที่ 2 วิธีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

               การพิจารณาจะเน้นเกี่ยวกับการด า เนินกิจกรรม/การด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับนโยบาย/ 

ทิศทางขององค์กร  โดยพิจารณาจากการก าหนดกลุ่มผูม้ีได้สว่นเสีย(Stakeholder)ที่หลากหลาย และ

มีการท างานร่วมกับภาคสว่นต่าง ๆ ในลักษณะพหุภาค ีรวมทั้งมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

http://www.opdc.go.th/
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มิติที่ 3 ความยั่งยืนของการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  

                การพิจารณาจะเน้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ หรือ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด (กรณีจังหวัด) โดยพิจารณาจากการสนับสนุนทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น และการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งตัวอย่างโครงการที่ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

มิติที่ 4  นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ  ที่น าไปสู่การพัฒนา/การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม 

               การพิจารณาจะเน้นเกี่ยวกับการน าเสนอนวัตกรรม/แนวคิดใหมเ่พื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาที่

เกดิข้ึน  หรือการออกแบบ/สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วม ดังน้ี 

 ผูบ้ริหารมีทศันคตเิชิงบวก ยอมรับและผูกพันต่อกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการ โดยมีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน หรือก าหนดระบบ/กลไก

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม รวมทั้งมกีารด าเนินการที่

สอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชน  

 การก าหนดระบบ/กลไก ในการท างานร่วมกับกลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียทีห่ลากหลาย ใน

ลักษณะเครือข่าย/พหุพาคี โดยเปดิโอกาสใหป้ระชาชนและผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแตเ่ร่ิมตน้ และน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจ รวมทั้งมีช่องทางในการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร และรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

 ระดับการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นระดบัการเข้ามาเกีย่วข้อง (Involve) 

      หรือความร่วมมือในการด าเนินการ (Collaborate) 

 มีการจัดท าฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน หรือเครือข่ายภาคประชาสังคม  

 ประชาชนและภาคสว่นตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเต็มใจและมีความพึงพอใจในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้ง มีการถอดบทเรียน/สรุปบทเรียนเพือ่เป็น 

แนวทางการสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชน  
 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ CSP5 กบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

CSP5  LDP1 

CSP5  SPP2 

CSP5  PMP4 
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 

 

ITP1 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเลือก รวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ 

การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามเปูาประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่

เปูาหมายในทิศทางเดียวกัน ในการสนับสนุนเปูาประสงค์หลักของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน จ าเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันในเปูาประสงค์ รวมถึงการใช้ตัวชี้ วัดและ

ข้อมูลที่เกื้อหนุนกันเพื่อช่วยในการวางแผน การติดตามงาน การวิเคราะห์ และการปรับปรุง 

“ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ กระบวนการที่สร้างคุณค่า และ

กระบวนการสนับสนุน โดยระบุ รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล ความถี่ในการเก็บข้อมูล การสอบทานข้อมูล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล  

ทั้งน้ี ข้อมูลและสารสนเทศ ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ความครอบคลุม 

ความถูกต้อง และความทันสมัย 

 ความครอบคลุม หมายถึง การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ

การด าเนินงานของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 

 ความถูกต้อง หมายถึง การจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีระบบการตรวจสอบข้อมูล

ก่อนท าการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดให้มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและแบบฟอร์ม

การรายงานข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

 ความทันสมัย หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยพร้อมที่

จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ มีการท าวิจัยและการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งน าเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัย 

สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศใหม่หรือทบทวนและปรับปรุงข้อมูล

และสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน  
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก รวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศ ดังน้ี 

 ผู้บริหารควรเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกข้อมูล เน่ืองจากผู้บริหารจะมีส่วนส าคัญในการระบุ

ว่าข้อมูลใดที่มีความส าคัญและสามารถใช้ในการตัดสินใจขององค์กร 

 ข้อมูลและสารสนเทศในการด าเนินการขององค์กร ควรมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการใน

หมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ PMQA อย่างครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 ควรมีข้อมูลและสารสนเทศ ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน

และน าไปสู่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 ประโยชน์ของการน าข้อมูลและสารสนเทศ ควรมีการระบุวิธีการที่ชัดเจนและผลักดันการน า 

ไปใช้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ ITP1 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

ITP1  LDP1 

ITP1  LDP3 

ITP1  SPP2 

ITP1  SPP5 

ITP1  CSP1 

ITP1  CSP2 

ITP1  CSP4 

ITP1  HRP3 

ITP1  HRP5 

ITP1  PMP1 

ITP1  PMP4 
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ITP2 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการวัดผล วิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อ

ติดตามความส าเร็จในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

การวัดผลการด าเนินการ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริงในการก าหนดทิศทาง

ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการปรับให้เกิดความสอดคล้องในกระบวนการหลัก 

ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและระดับสถาบันอุดมศึกษา 

“การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 

การวิเคราะห์ช่วยให้ทราบต้นเหตุของปัญหา และช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของการใช้

ทรัพยากร การวิเคราะห์จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลในระดับปฏิบัติงาน และข้อมูลในเชิงแข่งขัน 

การวิเคราะห์ ประกอบด้วย การตรวจประเมินแนวโน้ม การคาดการณ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา 

และการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล และการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุน

การทบทวนผลการด าเนินการ  

การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเป็นสิ่งส าคัญต่อทุกสถาบันอุดมศึกษา เหตุผล

หลักในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดังน้ี 

(1)  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องทราบระดับเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กร

อื่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(2) สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

อย่างก้าวกระโดด 

(3)  การเปรียบเทียบสารสนเทศด้านผลการด าเนินการจะน าไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการ

และผลการด าเนินการของกระบวนการที่ดีขึ้น สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอาจสนับสนุนการวิเคราะห์

และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหลักของสถาบันอุดมศึกษา และการว่าจ้างให้หน่วยงาน

ภายนอกด าเนินการแทน 

การ เลื อกและการใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเชิ ง เป รียบเที ยบอย่ า งมีประสิทธิผล 

สถาบันอุดมศึกษาต้อง 

(1)  ประเมินความจ าเป็นและล าดับความส าคัญ 

(2) ก าหนดเกณฑ์ในการเสาะหาแหล่งเปรียบเทียบที่เหมาะสม ทั้งจากภายในกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน หรือกับองค์กรอื่นๆ   
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(3)  ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อก าหนดเปูาประสงค์ที่ท้าทายและเพื่อส่งเสริม การปรับปรุง

แบบก้าวกระโดดในเร่ืองที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของสถาบันอุดมศึกษา 

การติดตามผลการด าเนินการ อาจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วแต่ความเหมาะสม

กับการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น 

การจัดระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ให้มีความไวในการบ่งชี้ถึง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งจากภายในและภายนอก อาจมีแนวทางการด าเนินการได้ ดังน้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดประเภทของตัวชี้วัดออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้ไวต่อการติดตาม 

เฝูาระวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษ (มีผลกระทบต่อความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวของสถาบันอุดมศึกษา และมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเห็นได้ชัด) ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมาก และตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นปกติ 

 เมื่อแยกประเภทตัวชี้วัดแล้ว ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามให้สอดคล้องกับประเภท

ตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษ ควรติดตามทุกสัปดาห์ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตาม

มาก ควรติดตามทุกเดือน เป็นต้น 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้มีตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดน า (Leading Indicators) เพื่อใช้ติดตามและรับทราบผลการ

ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายและสามารถจะบรรลุผลลัพธ์ได้หรือไม่ ซึ่งหากผลตามตัวชี้วัดน าไม่

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ สถาบันอุดมศึกษาจะได้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกใช้กลไกที่ช่วยในระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย 

(Warning System) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน เช่น การก าหนดระบบการเตือนภัย 

(Warning System) แบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management 

Cockpit, War Room) เป็นต้น 

 ระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ช่วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

ในการปฏิบัติราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ตัวอย่างที่น ามาใช้เช่น ระบบช่วยสนับสนุน 

การตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive 

Information System : EIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 

GIS) เป็นต้น  
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล วิเคราะห์และทบทวนผล

การด าเนินการ ดังน้ี 

 รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการน ามาใช้และตัดสินใจ 

เช่น การน ารหัสสัญญาณไปจราจร (เขียว เหลือง แดง) เข้ามาใช้ หรือการน าแนวคิด

ห้องปฏิบัติการทางการจัดการ (Management Cockpit) มาใช้ 

 ข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรเข้าถึงได้ง่าย 

 การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เพื่อให้

สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การวัดผล วิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ ควรมีการเปรียบเทียบกับเปูาหมาย 

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการอาจวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเหตุและผล เช่น การน าแนวคิด

แผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้ หรือการถ่ายทอดเปูาประสงค์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสู่ระดับ

หน่วยงานและระดับบุคคล 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ ITP2 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

ITP2  LDP3 

ITP2  SPP2 

ITP2  SPP5 
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ITP3 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการน าผลการทบทวนการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อน าไปจัดล าดับความส าคัญ น าไปปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง 

รวมถึงถ่ ายทอดเ ร่ือง ดังกล่ าว  ไปสู่ กลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ งานและบุคลากรทั่ วทั้ ง

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการ

ให้บริการ  

การน าผลการทบทวนมาจัดล าดับความส าคัญและปรับปรุงกระบวนการ มีวัตถุประสงคท์ีส่ าคญั

เพื่อทราบสาเหตุของปัญหา มีการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ภายในองค์กร การจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

ผลการทบทวนการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้อง

ด าเนินการ และการปรับปรุงกระบวนการ ควรได้รับการสื่อสารถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายใน

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ  

“อย่างเป็นระบบ” (Systematic) หมายถึง แนวทางซ่ึงมีการระบุข้ันตอนไว้เป็นอย่างดี 

สามารถท าซ้ าได้ และมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว ่า

แนวทางมีความเป็นระบบ  หากมีการประเมิน การปรับปรุง และการแลกเปลี่ยนรวมอยู่ด้วย จนส่งผล

ให้แนวทางน้ันมีระดับความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการทบทวนมาจัดล าดับ

ความส าคัญและปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

 องค์กรควรน าผลการทบทวนมาเรียนรู้ร่วมกันโดยมีการเทียบเคียงภายในองค์กรในแต่ละ

หน่วยงาน แต่ละกระบวนการภายในองค์กร 

 องค์กรควรน าผลการด าเนินการมาคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต โดยพิจารณถึง

การคาดการณ์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในอนาคต 

 ผลการด าเนินการที่องค์กรทบทวนควรมีความเชื่อมโยงกับหมวดต่างๆ ภายใต้เกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ผลการด าเนินการควรมีความสอดคล้องกับผลการด าเนินการตามเกณฑ์ฯ หมวด 7  
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ ITP3 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

ITP3  LDP3 

ITP3  CSP1 

ITP3  CSP2 

ITP3  CSP4 

ITP3  SPP2 

ITP3  PMP1 

ITP3  PMP2 

ITP3  PMP4 

 

 

 

ITP4 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์

และซอร์ฟแวร์ขององค์กรมีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถรองรับการใช้งานได้ แม้ใน

ภาวะฉุกเฉิน ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ และทันต่อความต้องการและทิศทางของ

องค์กร  

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์

ขององค์กร ที่บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน และผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการน้ันมีคุณภาพ มีความน่าเชือถือ มั่นคง ปลอดภัย ตอบสนองการใช้งานของ

ผู้ใช้ พร้อมใช้งาน และสามารถรองรับภาวะฉุกเฉินได้ 

“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กร” หมายถึง ระบบข้อมูล

และสารสนเทศ เคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโปรแกรมปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่างๆ 

ภายในองค์กร  

สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น

ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กร เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
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อาจจะเกิดข้ึน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ไม่ส่งผลเสียหายต่อการปฏิบัติงาน โดยมี

แนวทางในการด าเนินการ ดังน้ี 

1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อก าจัด ปูองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ 

โดยมีแนวทาง/มาตรการที่จะปูองกันความเสียหาย และมีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ซึ่ง

เมื่อเกิดความเสียหายสถาบันอุดมศึกษาสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศและกู้คืนข้อมูลจากความ

เสียหายได้ (Recovery)   

2. มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับ

ระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กร 

3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กรได้รับการปกปูอง คุ้มครองจากภัยคุกคามภายนอก เช่น ระบบการ

ปูองกันการโจรกรรมข้อมูลและสารสนเทศ (Hacker) ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟูาส ารอง มีการก าหนด

สิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) เป็นต้น  

สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดท าเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กร

ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ และทันต่อความต้องการและทิศทางขององค์กร โดยมีข้อก าหนดและ

วิธีการในการเชื่อมโยงด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ให้ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับ

ความต้องการ ความจ าเป็น และศักยภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผน วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของความต้องการ

ด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์จากผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยมี

การติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานของ

องค์กร รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  

ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญมากข้ึนในปัจจุบัน เน่ืองจากการ

การติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) อี-บิสซิเนส (e-Business) และอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) เพิ่มข้ึน 

รวมทั้ง อินทราเน็ต (Intranet) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญของการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดความมั่นคง ปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 มีพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องค านึงถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการ องค์กร

ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควรมีการคัดเลือกระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการ

ทดสอบก่อนน ามาใช้งานจริง 
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 มีระบบการประเมินคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า

ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ 

 ควรเน้นให้ความรู้ทักษะในเร่ืองการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์กับคนในองค์กรให้มี

ความสอดคล้อง และมีความตระหนักในการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่เป็นการ

ปูองกันและแก้ไขความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเบื้องต้นได้ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ ITP4 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

ITP4  LDP3 

ITP4  SPP2 

ITP4  SPP5 

 

 

 

ITP5 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท างาน การให้บริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริหารงาน การสร้าง

นวัตกรรม  

องค์กรต้องสามารถท าให้มั่นใจว่าความรู้ขององค์กรจะได้รับการถ่ายทอดและรักษาไว้ที่

องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยที่ความรู้น้ีรวมถึงความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู้และความต้องการ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรู้จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรจะต้องมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

นวัตกรรมขององค์กร 

“การจัดการความรู้” หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงกระจัด

กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน (Knowledge  Management  



            

 
126 

126 

Process = KMP) ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การ

ประมวลและกลั่นกรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้  

ท าให้เกิดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบ ( Change  Management  Process = 

CMP) ได้แก่ 1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2) สื่อสาร 3) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4) เรียนรู้ 

5) ประเมินผล และ6) ยกย่องชมเชย น ามาบูรณาการร่วมกัน 

การมุ่งเน้นในด้านการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากความรู้ที่ว่าบุคลากร

จ าเป็นต้องปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิต และบริการ รวมถึงการท าให้ทันกับความ

ต้องการและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม

คุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา 

“นวัตกรรม” (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ      

กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซ่ึงอาจเป็น  ของใหม่หรือน ามาปรับใช้

เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ 

นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายข้ันตอนที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจที่จะด าเนินการ การด าเนินการ การ

ประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ใน

ทุกกระบวนการที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น

การปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างองค์กรให้บรรลุงานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ดังน้ี 

 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญทั้งในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นผลักดัน 

การประสานงานก ากับติดตาม และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื ่อให้การจัดการ

ความรู้ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ควรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองน้ันๆ และ

น าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้  

 องค์กรสามารถใช้ระบบพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนผลักดันการจัดการความรู้ เช่น การ

สัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น 

 องค์กรควรมีการปลูกฝังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ืองจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมในองค์กร 

 การน าความรู้จากแต่ละบุคคลมาบูรณาการร่วมกันและจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ ITP5 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

ITP5  SPP1 

ITP5  PMP1 

ITP5  HRP3 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 

 

HRP1 : สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน เพื่อให้

บุคลากรสามารถสร้างผลการด าเนินการที่ดี 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและการสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่บุคลากร เช่น การแก้ไขข้อร้องทุกข์หรือปัญหาของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล ปัจจัยด้าน

ความปลอดภัย มุมมองของบุคลากรระดับปฏิบัติงานต่อระดับบริหาร การฝึกอบรม การพัฒนา และ

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีหรือการปรับโครงสร้าง สภาพแวดล้อมการท างานและสภาวะอื่นๆ ในงาน การกระจาย

อ านาจการตัดสินใจ การให้ข้อมูลของระดับบริหารแก่บุคลากร ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ความร่วมมือ

และการท างานเป็นทีม การยกย่องชมเชย การบริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความมั่นคงในงาน 

การให้ค่าตอบแทน และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

1. การก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและการสร้าง

แรงจูงใจของบุคลากร 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและการสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่บุคลากร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

1.1 ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมในการท างานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถปูองกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน 

เช่น นโยบายและการบริหารงาน การให้ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างานครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การปูองกันภัย 

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความมั่นคงในงาน 

และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

1.2 ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจใน

การท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณงานที่

รับผิดชอบ การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 

ในการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและแรงจูงใจของ

บุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท ควรค านึงถึงความเสมอภาค ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความสมัครใจ 

ความจ าเป็นและความเร่งด่วนประกอบด้วย อีกทั้ง ผู้บริหารต้องให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม โดยการ

ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน าความคิดเห็นดังกล่าวมาก าหนดปัจจัย เช่น การส ารวจความพึงพอใจ
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เกี่ยวกับความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ ความพึงพอใจ

เกี่ยวกับระบบสวัสดิการขององค์กร เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพัน

และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร  

เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยดังกล่าวแล้ว ต้องน ามาวิเคราะห์จัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือก าหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมิน

ความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและแรงจูงใจของบุคลากร เช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยและ

การหยุดงาน อัตราการเข้าออกงานของบุคลากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ความปลอดภัย ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 

ความเข้าใจของบุคลากรในบทบาทหน้าที่ของตน การรับรู้ข้อมูล เป็นต้น และน ามาปรับปรุงปัจจัยด้านต่างๆ 

โดยในกระบวนการที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีน้ันต้องมีการจัดและก าหนดปัจจัยต่างๆ ทั้งสองกลุ่ม 

คือปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างานทั้งสองอย่างพร้อมกัน ซ่ึง

สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยค านึงถึง

ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้ง

ความมั่นคงของงาน เป็นต้น ดังน้ันปัจจัยเหล่าน้ีจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น และเมื่อมีปัจจัย

เหล่าน้ีอยู่แล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฎิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงาน

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

สภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย 

การปูองกันภัย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เปูาหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

สถาบันอุดมศึกษาควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อน ามาออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรที่ดีข้ึน เช่น ด้านสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จัดกีฬา กิจกรรม

สันทนาการต่างๆ ด้านความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง โทรทัศน์วงจรปิด มีการแลกบัตรผ่าน

เข้าออกส าหรับบุคคลภายนอก ด้านการปูองกันภัย มีระบบปูองกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความพร้อม

ต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการจัดสถานที่ท างาน

ให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น  
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นอกจากน้ีควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายเพื่อทบทวนการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ และการบริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เช่น การให้ค าปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรืองาน

ประเพณีต่าง ๆ  การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การดูแลบุตรของบุคลากร ในชั่วโมง

ท างาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันท า การฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัย

ในที่พักอาศัยในที่ท างาน เวลาและสถานที่การท างานแบบยืดหยุ่น เป็นต้น 

นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่ก าหนดไว้ สถาบันอุดมศึกษาควรมีการส ารวจ

ความต้องการของบุคลากรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติม เช่น ชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น 

การจัดบริการรถรับส่ง กิจกรรมการเรียนรู้ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันท า เป็นต้น และน ามาก าหนดเป็นนโยบายจัดระบบสวัสดิการ 

การให้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

แต่ละระดับแต่ละประเภท รวมทั้งด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการ บริการต่างๆ ที่จัดให้เพื่อ

ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

ตัวอย่างปัจจัยสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 

ปัจจัยท่ีสร้างบรรยากาศท างาน ปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจ 

    เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการท างาน 

สามารถปูองกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน เช่น  

 นโยบายและการบริหารงาน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

 การติดต่อส่ือสาร 

 การพัฒนา/ฝึกอบรม 

 ความมั่นคงในงาน 

 การให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน 

 การให้ค่าตอบแทน/ประโยชน์ตอบแทนท่ี

เพียงพอ 

 การบริการและสวัสดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวก  

(เช่น จัดบริการด้านสุขภาพอนามัย/ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การขยาย

เวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล) 

 สภาพแวดล้อมการท างาน (ครอบคลุมด้าน

เป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน เช่น 

 

 ความส าเร็จของงาน 

 ลักษณะงาน เช่น งานที่ท้าทาย 

 ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

 ความก้าวหน้าในหน้าท่ี และการพัฒนาอาชีพ 

 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

 ผู้บังคับบัญชา/การสนับสนุนของผู้บริหาร 

 การกระจายอ านาจตัดสินใจ 

 การยกย่องชมเชยท้ังเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

 ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 

 ระบบสนับสนุนบุคลากร เช่น สวัสดิการ 

 กิจกรรมสันทนาการ/ประเพณี และโอกาสอ่ืนๆ 

เช่น การให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องส่วนตัวและอาชีพ  
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ปัจจัยท่ีสร้างบรรยากาศท างาน ปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจ 

การปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย 

การปูองกันภัย เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย

ใช้งานได้เหมาะในการท างาน เช่น มีการ

ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย มีแผนเตรียม

ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ มี

ระบบปูองกันอัคคีภัย บันไดหนีไฟในอาคาร

สูง โทรทัศน์วงจรปิด และมีการแลกบัตร

ผ่านเข้า-ออกส าหรับบุคคลภายนอก การ

จัดสถานท่ีท างานให้สะอาด มีอากาศ

ถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์)  

 การหมุนเวียนหน้าท่ี/การแบ่งงานกันท า 

 เวลาและสถานที่ท างานแบบยืดหยุ่น 

 การแก้ไขปัญหาและค าร้องทุกข์ของพนักงานท่ีมี

ประสิทธิผล 

 การท่ีองค์กรเข้าใจความต้องการท่ีหลากหลาย

ของพนักงานกลุ่มต่างๆ 

 การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าท่ี 

 การอนุญาตให้ลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบ

ครอบครัว/เพื่อบริการชุมชน 

 การดูแลบุตรพนักงานในชั่วโมงท างาน 

 

ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ดังน้ี 

 การหาข้อมูลความพึงพอใจ ควรมาจากหลายแหล่งเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่

ยอมรับ เช่น การส ารวจโดยแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ความต้องการ

ความคาดหวังจากบุคลากรที่ลาออกจากงาน รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการน าข้อมูลไป

ปรับปรุง 

 ในการด าเนินการเพื่อสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและแรงจูงใจของ

บุคลากร ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 

 การสร้างความผูกพันของบุคลากรอาจด าเนินการได้ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

บุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม 

 องค์กรควรศึกษาปัจจัยเพื่อสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ ความผูกพันและแรงจูงใจของ

บุคลากรเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม 

ทุกระดับ ทุกประเภทที่จ าแนกไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ HRP1 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

HRP1  SPP4 
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HRP2 : สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เช่ือมโยงและส่งผลต่อ

การด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง

ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  

การประเมินความผูกพันของบุคลากร เป็นวิธีการในการวิเคราะห์และการวัดผลของ

ความผูกพัน โดยจ าแนกตามกลุ่มบุคลากร เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงปัจจัยและกิจกรรมใน

การสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการด าเนินการ

กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ในหมวด 7 

ตัวชี้วัดของการประเมินความผาสุก เช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการหยุดงานของ

บุคลากร อัตราการเข้าออกงานของบุคลากรทั้งหมดและบุคลากรที่ให้บริการโดยตรง การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ การร้องทุกข์ ร้องเรียน ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ผลการส ารวจความ

ผูกพันของบุคลากร ความเข้าใจของบุคลากรในบทบาทหน้าที่ของตน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

การรับรู้ข้อมูล ผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความผูกพันของ

บุคลากร ดังน้ี 

 การประเมินความผูกพันอาจด าเนินการได้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย

อาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคลากร 

 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันควรมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 มีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมในการสื่อสารที่เปิดกว้าง  

 การพัฒนาระบบงานเพื่อเสริมสร้างผลการท างานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน  

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ HRP2 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

HRP2  SPP4 
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HRP3 : สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของ

บุคลากรและผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบ

การเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่

ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1. การด าเนินการตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการแรกที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้าง

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร 

นอกจากน้ี การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจากการมุ่งเน้นเพียงงานประจ า (Routine Work) ซ่ึงเป็นงานในเชิงรับมาเป็นการวางแผน

ในเชิงรุก เพื่อหาแนวทางปฏิบัติว่ากิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการอยู่ เช่น 

การวางแผนอัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถช่วยให้สถาบันอุดมศึกษา

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร โดยการก าหนดกลยุทธ์และการ

จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ

การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านบุคคลต่อไป 

ดังน้ัน ในการน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ ตามที่ได้ก าหนดไว้ควร

ครอบคลุมในเร่ือง  

 การวางแผนและบริหารก าลังคน 

 การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 

 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพื่อสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 

 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากร

มากข้ึน เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ

การท างานที่ต้องการให้เกิดข้ึน 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

  การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี 
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2. การพัฒนาบุคลากร/ผูบ้ริหาร 

การพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหารเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

บุคลากร/ผู้บริหาร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการพัฒนา

บุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น 

และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และ การสอน

งานอย่างใกล้ชิด  

“การเรียนรู้” (Learning) หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน 

การศึกษา ประสบการณ์ และนวัตกรรม ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 

2 ส่วน คือ การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา และการเรียนรู้ของบุคลากร 

การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมนิและการปรับปรุง 

ความคิดและปัจจัยน าเข้าจากบุคลากรและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยนวธิปีฏบิตัทิี่

เป็นเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง    

การเรียนรู้ของบุคลากร ได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพื่อ

ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลเพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรู้ควรปลูกฝังอยู่ในวิธีการปฏิบัติงานของ

สถาบันอุดมศึกษา การเรียนรู้ส่งผลถึงการบรรลุความส าเร็จขององค์กร 

“ประสิทธิผล” (Effectiveness) หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการหรือตัวชี้วัดใดๆ 

สามารถตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  

การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินระดับความสามารถที่แนวทางน้ันมีความสอดคล้องไป

ในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา และการถ่ายทอดเพื่อน าแนวทางไปปฏิบัติ              

หรือประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้ 

โดยทั่วไป เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในสถาบัน และ

เกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญในด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งมอบ

บริการ หรือเทคโนโลยี  

3. สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 

3.1 การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม 

แนวคิดเร่ีองระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรม เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มี

มาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนว่าการฝึกอบรมน้ัน มีมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรมดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพที่

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐานการฝึกอบรมที่มีลักษณะการด าเนินการคล้ายคลึง
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กับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน ซ่ึงองค์ประกอบส าคัญในการ

ประเมินงานฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย 

 หลักสูตร  ประกอบด้วย 

    ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    การหาความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 

    การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

    การประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 ผู้สอน ประกอบด้วย 

    เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับเน้ือหาที่สอน 

    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสอน 

    มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ 

 วิธีการสอน ประกอบด้วย 

    มีแผนการสอน หรือเค้าโครงการสอนที่ชัดเจน 

    การใช้อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม 

    มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม 

 ห้องเรียน ประกอบด้วย 

    ขนาดห้องเรียนเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 

    ลักษณะการจัดห้องเรียนเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ 

 ผู้เรียน 

    จ านวนผู้เรียนเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ 

    ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร 

 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

    มีการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียน 

    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 

 3.2 การประเมินประสิทธผิลและความคุ้มคา่ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 

ในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดมาตรการและ

ระบบในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป ซ่ึงสามารถ

ด าเนินการโดย 

 ประเมินจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์

ของการพัฒนาบุคลากร และก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดม่ งหมาย

ของการพัฒนา/ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ใน

การพัฒนาบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด 
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 ประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซ่ึงหมายถึงผลลัพธ์จากการฝึกอบรม อาจมีการวัดผล

ผลิตที่เพิ่มข้ึน (Productivity) เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มข้ึน การลดค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประเมินประสทิธผิล

ของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร ดังน้ี 

 ระบบการพัฒนาเรียนรู้และประเมินประสิทธิผลควรมีความเชื่อมโยงกับหมวด 2 (ความท้าทาย

เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร) 

 ระบบการพัฒนาเรียนรู้และประเมินประสิทธิผลควรมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับกับผลลัพธ์

ในหมวด 7  

 การพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากรต้องมีความเชื่อมโยงกับการให้บริการต่อผู้รับบริการ 

และการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ HRP3 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

HRP3  SPP4 

HRP3  CSP4 

HRP3  PMP3 
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HRP4 : สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ  

ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

การก าหนดแผนการสร้างความก้าวหน้าในงานจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และท า

ให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของตนเอง อีกทั้ง การก าหนดแผนการสร้างความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน

สามารถน ามาใช้ในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองต่างๆ ได้เหมาะสมและชัดเจน เชน่ การสรรหา

และการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของก าลังคนในต าแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน หรือโอนย้ายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รายบุคคล เป็นต้น 

การจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในงานให้กับบุคลากรควรอยู่บนพื้นฐานของความ

สมรรถนะ (Competency) ของกลุ่มงาน ซ่ึงเร่ิมจากการก าหนดประเภทกลุ่มงาน (Job Family) ให้

ชัดเจน โดยกลุ่มงานที่ก าหนดข้ึนมาน้ันจะพิจารณาจากความสามารถที่เหมือนกันให้จัดอยู่ในกลุ่มงาน

เดียวกัน หลังจากน้ันพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งงาน ในการเลื่อนต าแหน่งหรือ

การโอนย้ายกลุ่มงานให้มีความเหมาะสม 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ดังน้ี 

 การก าหนดแผนการสร้างความก้าวหน้าอาจศึกษาจาก 

o ความต้องการขององค์กร 

o การจัด Focus Group เพื่อสัมภาษณ์ความคาดหวัง/คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง 

ว่าบุคลากรในกลุ่มน้ีต้องมีความสามารถพิเศษอะไร  

o การสืบค้นจากงานวิจัยเชิงประวัติของคนที่สามารถก้าวหน้าในสายอาชีพได้ดีและเร็ว  

o Model ของคนที่ประสบความส าเร็จและมีความรู้ความสามารถจริงทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน ว่ามีองค์ประกอบพิเศษโดดเด่นอย่างไร  

 องค์กรสามารถน าแบบอย่างจากการศึกษามาจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าได้ โดย

พิจารณาองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษา และตัดองค์ประกอบที่ไม่

สอดคล้องกับองค์กรออกไป  

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ HRP4 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

HRP4  SPP4 
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HRP5 : สถาบันอุดมศึกษามีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงด้าน

ขีดความสามารถและอัตราก าลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจ

ว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน\ 

การเตรียมบุคลากร เป็นการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการมุ่งเน้นในอนาคต  องค์กรต้องมี

การเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยเตรียม

ทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในด้านขีดความสามารถและทักษะ อัตราก าลัง โครงสร้างองค์กร ฯลฯ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันและคาดการณ์ไปในอนาคตทัง้ในระยะ

สั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน 

การเตรียมบุคลากร อาจน าเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ใน

ด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมบุคลากรให้พร้อม

ส าหรับการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

 องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กรที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) 

 องค์กรต้องมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยอาจ

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ การก าหนดแผน รวมถึง

สื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และลด

การต่อต้านที่อาจจะเกิดข้ึน (Communication for Change) 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ HRP5 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

HRP5  LDP1 

HRP5  SPP4 

HRP5  CSP1 

HRP5  PMP1 
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หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

 

 

PMP1 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการออกแบบ กระบวนการท างาน ที่สนองตอบต่อ

ข้อก าหนดที่ส าคัญ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ และท าให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับ

ความส าเร็จและยั่งยืน  

ในหมวดการจัดการกระบวนการ เป็นการพิจารณาถึงแง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของการจัดการ

กระบวนการท างาน ได้แก่ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย การบรรลุพันธกิจและการบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนกระบวนการ

สนับสนุนที่ส าคัญต่างๆ หมวดน้ีครอบคลุมกระบวนการที่ส าคัญและหน่วยงานทั้งหมด 

 “กระบวนการที่สร้างคุณค่า” หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

บุคลากรส่วนใหญ่ ซ่ึงมีได้หลายกระบวนการ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

 “กระบวนการสนับสนุน” หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่

สร้างคุณค่าให้แก่สถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และการปฏิบัติงานประจ าวัน อาจได้แก่ งานด้านการเงิน

และการบัญชี การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก งานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้าน

การบริหารโครงการ และกระบวนการบริหารทั่วไป 

การก าหนดกระบวนการ 

แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า เพื่อให้ค านึงถึงที่มาแห่งวัตถุประสงค์ของ

กระบวนการส าคัญต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการเหล่าน้ัน ซ่ึงปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณค่าน้ีอาจมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงควรมีการระบุแนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้าง

คุณค่าไว้ เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการหากมีความจ าเป็นในอนาคต 

แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าน้ันมาจากหลักของการวิเคราะห์การสร้างคุณค่า 

(Value Creation Analysis) และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์คุณค่าตั้งแต่

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรทั้งหลาย จนถึงมุมมอง คุณค่าของผู้รับผลจากกระบวนการน้ัน

โดยตรง รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการตั้งค าถามใน 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างผลผลิตและการบริการที่ดีหรือไม่ 

2) คุณค่าใดที่เด่นชัดที่สุดในผลิตภัณฑ์และการบริการ 

3) ประโยชน์และผลที่เกิดแก่สถาบันอุดมศึกษาเอง จากการส่งมอบผลผลิตและการบริการเหล่าน้ี 

4) คุณค่าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 

5) ผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อประชาชนและสังคมคืออะไร 



            

 
140 

140 

ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกระบวนการน้ัน สถาบันอุดมศึกษาอาจจ าเป็นต้องก าหนดระดับชั้น

ของการวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการและความรับผดิชอบ

ในการปรับปรุงงาน ตัวอย่างเช่น ระดับกรมอาจระบุเป็นเพียงพันธกิจหลักไว้ 3- 4 เร่ือง ในแต่ละพันธกิจ 

จะด าเนินการโดยกลุ่มงานหรือกองต่าง ๆ ซ่ึงยังประกอบด้วยระบบงานซ่ึงเรียกว่ากระบวนการระดับบน 

(High Level Process) และในระบบงานเองก็อาจแตกได้เป็นกระบวนการย่อยต่างๆ ซ่ึงสามารถระบุ

ผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบกระบวนการได้ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการกระจายกระบวนการระดับบน 

ลงมาเป็นระดับปฏิบัติการ ก็เพื่อประโยชน์ในการระบุผลลัพธ์ที่ต้องการและตัวชี้วัดภายในกระบวนการ

เพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุม และปรับปรุงการท างานได้อย่างมีประสิทธิผลน่ันเอง 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 “ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า” หมายถึง สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดข้ึน

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้รับบริการต้องการการบริการ

ที่ รวดเร็ว ดังน้ัน ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ระยะเวลาในการให้บริการ หลังจากได้ ข้อก าหนดแล้ว 

สถาบันอุดมศึกษาจะน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป  

“ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการสนับสนุน” โดยทั่วไปไม่ข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของ

ผลผลิตและบริการมากนัก แต่ข้ึนอยู่กับความต้องการขององค์กรเป็นส าคัญ ทั้งน้ี กระบวนการสนับสนุน

เหล่าน้ันต้องมีการประสานและบูรณาการกัน เพื่อท าให้มั่นใจว่าความเชื่อมโยงและผลการด าเนินการที่

เกิดข้ึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดท า “ข้อก าหนดที่ส าคัญ” ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง การก าหนด

วัตถุประสงค์ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ซ่ึงควรมีการวิเคราะห์ความต้องการมากจากปัจจัยต่างๆ  

5 ประการ คือ  

 ความต้องการผู้รับบริการ 

 ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน  

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ (key requirement)  เช่น   ต้องการความรวดเร็ว จ านวน 

หรือ คุณภาพ (เช่น ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน)  เมื่อได้ข้อก าหนดก็จะท าให้ทราบว่าจะออกแบบ

โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ซ่ึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของ

กระบวนการ ควรค านึงถึงข้อจ ากัดและปัญหาในอดีต การเติบโตและโอกาสในอนาคต ปัจจัยต่างๆ ที่

อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถหน่วยงาน ความพร้อม

ของทรัพยากร มาตรฐานการควบคุม  ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน 
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ส าหรับปัจจัยส าคัญที่น ามาใช้ในการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการใน PMP 1 

ประกอบด้วย 

 ความต้องการผู้รับบริการ เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ซ่ึงข้อมูลที่จะน ามาใช้ มักได้มา

จากแบบส ารวจความพึงพอใจ  Focus Group 

 ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ลักษณะเช่นเดียวกับผู้รับบริการ) 

 ข้อก าหนดด้านกฎหมาย  ซ่ึงเป็นการก าหนดข้ันตอน ระยะเวลา ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย 

เช่น มาตรฐานการตรวจสอบสินค้า  การออกใบรับรองต่าง ๆ  เป็นต้น 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ  เช่น  ประหยัดทรัพยากร   ทันเวลา 

 ความคุ้มค่า และ การลดต้นทุน  เช่น   ผลิตภาพ (Productivity) ความคุ้มค่า 

เมื่อได้ข้อก าหนดของกระบวนการแล้ว ต้องก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดที่ส าคัญดังกล่าว เช่น จ านวนการให้บริการ ต้นทุนการให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นตัววัดในกระบวนการ (in-process measure)  นอกจากข้อก าหนดในเชิง

ปริมาณ ระยะเวลาแล้ว ในกรณีที่งานไม่สามารถวัดได้ด้วยเร่ืองของระยะเวลา จะพิจารณาถึงข้อก าหนด

ในเชิงคุณภาพด้วย คือ ดูข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากงาน ความคุ้มค่าของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ 

อาจก าหนดปฏิทินเวลาการด าเนินการ หรือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน (วัดผลเป็น

ระยะๆ) เป็นต้น  

ตัวชี้วัดกระบวนการที่ดีจะต้องเป็นตัวควบคุมกระบวนการท างานให้ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นกรอบ

ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ ซ่ึงตัวชี้วัดที่วัดในส่วนของผลลัพธ์ ไม่ถือเป็น

ตัวชี้วัดกระบวนการ เพราะเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ตัวอย่างเช่น  

กระบวนการส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าเกษตร ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ความเชี่ยวชาญของการให้

ค าปรึกษา ความถูกต้องของข้อมูลในการส่งเสริม เป็นต้น 

เมื่อสถาบันอุดมศึกษาส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ให้ท า

การประมวลผลการส ารวจเพื่อสรุปผลความต้องการของผู้รับบริการ น ามาจัดล าดับความส าคัญของ

ความต้องการและแปลงความต้องการที่ได้ให้เป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ รวมทั้ง ก าหนด

ตัวชี้วัดกระบวนการตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ออกแบบกระบวนการโดยน าข้อก าหนดและตัวชี้วัดเพื่อใช้

ควบคุมกระบวนการ  (Process Specification) 

การออกแบบกระบวนการ 

การออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองข้อก าหนดที่ส าคัญ ซ่ึงในการออกแบบ

กระบวนการดังกล่าวต้องใช้ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 

 องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ปลี่ยนแปลง 

  ข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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 การควบคุมค่าใช่จ่าย 

 ปัจจัยเร่ืองประสิทธิภาพ  (ประหยัด ทันเวลา คุ้มค่า) 

 ปัจจัยเร่ืองประสิทธิผล   (ออกแบบการท างานได้ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนด) 

ทั้งน้ีควรน าองค์ความรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของทุกส่วนงาน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

รวมทั้งข้อก าหนดด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ รอบเวลา ข้ันตอน ผลิตภาพ ความประหยัด 

ความคุ้มค่า มาใช้ประกอบในการออกแบบ ข้อมูลดังกล่าวน้ีเกิดจากการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล

การท างานในอดีตที่ผ่านมา (จากหมวด 4) เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ันการออกแบบจึงหมายรวมถึง

การออกแบบใหม่ของกระบวนการท างานเดิมเพื่อปรับปรุงระบบงานให้ดีข้ึน การออกแบบกระบวนการ

ท างานจึงข้ึนกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันอุดมศึกษา 

 ประเด็นที่ส าคัญ คือ การออกแบบกระบวนงาน จะเขียนออกมาในรูปของผังกระบวนงาน หรือ 

Work Flow ซ่ึงต้องระบุจุดควบคุมที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดของกระบวนการได้อย่างชัดเจน เช่น  ถ้าข้อก าหนด

ของกระบวนการ คือ ความรวดเร็ว ใน flow  ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า จุดใดบ้างที่ท าให้เกิดความรวดเร็ว 

หรือตัวอย่างกระบวนส่งเสริมการผลิตการเกษตร ที่มีข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความรู้

ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาแนะน า ดังน้ันในการออกแบบกระบวนการต้องมีข้ันตอนที่จะท า

อย่างไรให้ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน ามีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น   

แนวทางในการด าเนินการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้ส่งผลต่อผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ควรมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 20 มาตรา 27 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการ ดังน้ี 

 การออกแบบกระบวนการในบางกระบวนการอาจมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร ดังน้ันการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จึงมีความส าคัญ 

ในการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการร่วมกัน 

 การวิเคราะห์ข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการ ควรพิจารณาทั้ง

กระบวนการภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นอย่าง

เหมาะสม 

 การออกแบบกระบวนการควรเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ หรือการจัดการกระบวนการ

เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ต้องเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องวิเคราะห์คุณสมบัติของ

องค์กรที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการและสามารถส่งต่องานไปสู่

ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑหั์วข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ PMP1 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

PMP1  SPP1 

PMP1  CSP1 

PMP1  ITP1 

PMP1  ITP5 

PMP1  HRP3 

 

 

 

PMP2 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ท างานมีการ

เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเน่ืองของการด าเนินการและ

การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม  

สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมีการเตรียมพร้อม

ต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงได้

ค านึงถึงการปูองกัน การจัดการ ความต่อเน่ืองของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิมภัยพิบัติ 

และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจราจล หรือเกิดจาก

ภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 

การจัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เป็นการมองภาพรวมในระดับองค์กร ไม่ได้ยึดตามโครงการหรือ

กระบวนงานว่ามีกี่โครงการ แต่จะเกี่ยวเ น่ืองกับกระบวนการ ว่าแม้จะมีภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึน 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมั่นใจได้ว่า จะสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ แผนส ารองฉุกเฉินอาจครอบคลุมเร่ือง

ระบบไฟฟูา ฐานข้อมูลถูก Hack หน่วยงานมีแผนฉุกเฉินรองรับหรือไม่ (อุปสรรคต่อการท างาน) เวลา

ไฟไหม้ น้ าท่วม ฐานข้อมูลล่ม การชุมนุมทางการเมืองสถานที่ท างานถูกปิดล้อม  บางหน่วยงานอาจ

ค านึงถึงเร่ืองอื่น ๆ ข้ึนอยู่กับพันธกิจ เช่น การสื่อสาร คลื่นความถี่ เป็นต้น 

“ระบบงาน” (Work System) หมายถึง วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างานของบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงครอบคลุมถึง 1) วิธีการจัดการท างาน

ของบุคลากรเป็นกลุ่มงาน 2) วิธีการจัดการให้แต่ละต าแหน่งงานท างานตามความรับผิดชอบให้
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บรรลุผล 3) การบริหารค่าตอบแทน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 5) การยกย่อง

ชมเชย 6) การสื่อสาร 7) การว่าจ้าง 8) การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ

พันธกิจและเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

สถาบันอุดมศึกษาออกแบบระบบงานให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองคป์ระกอบของ

องค์กร เพื่อกระตุ้นและท าให้บุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงานให้สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลและ

เต็มความสามารถ รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้ระบบงานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ

หรือภาวะฉุกเฉิน ดังน้ี 

 การเตรียมความพร้อมควรมีการวิเคราะห์และก าหนดแผนอย่างครบวงจร 

 องค์กรต้องมีการสร้างระบบบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 มีการชี้แจง ท าความเข้าใจ และซักซ้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

 มีการก าหนดแนวปฏิบัติให้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติ 

 องค์กรควรมีการก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมในหลายวิธีการให้สอดคล้องกับระดับ

ความรุนแรง และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

 ระบบการเตรียมความพร้อม ควรพิจารณาถึง การปูองกัน การจัดการ ความต่อเน่ืองในการ

ปฏิบัติการ และการคืนสู่สภาพเดิม 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ PMP2 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

PMP2  CSP4 

PMP2  ITP4 

PMP2  ITP5 

PMP2  HRP3 
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PMP3 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติและบริหารจัดการ

กระบวนการเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ โดยการน าข้อมูล

จากผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ และสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

จัดการกระบวนการดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

บทเรียนที่ได้รับภายในหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา  

การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหน่ึงของการน ากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุผลตามข้อก าหนดที่ส าคัญ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของงาน เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน   

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อยซ่ึงอย่างน้อยควรประกอบด้วย Work Flow และ

มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เช่น ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน) ความคุ้มค่า

ของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น 

สถาบันอุดมศึกษาควรมีวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ บุคลากรสามารถ

น าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ เช่น จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่วิธีการ

ปฏิบัติงานไว้ใน Intranet การอบรมบุคลากร เป็นต้น รวมทั้ง จะต้องมีการติดตามประเมินผลการน า

มาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีเมื่อแต่ละกระบวนการได้น าปฏิบัติ ควรน า

ประสบการณ์หรือบทเรียนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในกระบวนการ และระหว่างกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวควรมีระบบที่ช่วยสนับสนุน เช่น 

ระบบการจัดการความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีการวิเคราะห์ผลของกระบวนการที่ชัดเจน   

ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการจะต้องน าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเน่ือง

ในด้านต่างๆ ขององค์กร  เช่น นวัตกรรมของกระบวนการ การมอบอ านาจการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบ (empowerment) ให้กับบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการ

ความรู้ การบริหารโครงการ เป็นต้น 

“การเรียนรู้” (Learning) หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษา         

ประสบการณ์ และนวัตกรรม โดยในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 2 ส่วน 

คือ การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา และการเรียนรู้ของบุคลากร 

การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมินและการ

ปรับปรุง ความคิดและปัจจัยน าเข้าจากบุคลากรและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง    
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การเรียนรู้ของบุคลากร ได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพื่อ

ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 

ทั้ ง น้ี เพื่อความมีประสิทธิผล การเ รียน รู้ควรปลูกฝั งอยู่ ในวิ ธีการปฏิบัติ งานของ

สถาบันอุดมศึกษา การเรียนรู้ส่งผลถึงการได้เปรียบเชิงแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร  

ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการน ากระบวนการท างานไป

ปฏิบัติและการบริหารจัดการกระบวนการ ดังน้ี 

 การจัดการกระบวนการควรมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวด 7 ขององค์กร 

 การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ องค์กรอาจก าหนดวิธีการก ากับ และติดตามคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 การจัดการกระบวนการต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 

 มีการติดตามตัวชี้วัดของกระบวนการโดยจัดท าเป็นข้อมูลและสารสนเทศ 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ PMP3 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

PMP3  HRP3 

PMP3  ITP1 
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PMP4 : สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อบรรลุผลการ

ด าเนินการที่ดีข้ึน รวมทั้งท าให้กระบวนการเหล่าน้ีทันกับความต้องการและทิศทาง

ของสถาบันอุดมศึกษาอยู่เสมอ รวมถึงการควบคุมต้นทุนของกระบวนการด้วยการ

ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่อง ความผิดพลาดของผลผลิตและการบริการและการ

ท างานซ้ า             

การปรับปรุงกระบวนการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดการกระบวนการ เป็นการบริหารงาน

ตามแนวคิดของวงจร P – D – C – A หรือ Plan – Do – Check – Act ซ่ึงเป็นวงจรของการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนาและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุง

กระบวนการมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามการปรับปรุงต่างๆ ต้องอยู่บน

พื้นฐานของการส่งมอบคุณค่าที่ดีข้ึนแก่ผู้รับบริการและประชาชน ซ่ึงดูจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในด้าน

ต่างๆ ที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง กลไกการปรับปรุงที่สมบูรณ์น้ันควรมีการบูรณาการกันในทุกระดับชั้น 

กล่าวคือ มีการปรับปรุงในระดับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานประจ าวัน ในระดับกระบวนการหรือ

กระบวนงาน และในระบบงาน ซ่ึงการปรับปรุงทั้งหลายจะมีความต่อเน่ืองได้ข้ึนกับปัจจัยส าเร็จ

ดังต่อไปน้ี 

1) ความใส่ใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเห็นการปรับปรุงและการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในทุกระดับ ดังน้ันผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา

วางแผนระบบการปรับปรุงในภาพรวม และขับเคลื่อนการปรับปรุงให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร

โดยกระบวนการและกลวิธีต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

2) ความชัดเจนของเปูาหมายในการปรับปรุงและทิศทางที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการจะ

พัฒนาไปถึง เปูาหมายน้ีต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอไปยังบุคลากรทุกส่วน 

3) เปูาหมายการปรับปรุงสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นส่วนส าคัญที่ระบุอยู่ในแผนกลยุทธ์และ

ตัวชี้วัดในการปรับปรุงประจ าปี 

4) มีการติดตามแผนงานการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีกลไกในการแก้ไขปัญหา 

5) แรงจูงใจและความพร้อมใจของบุคลากรในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพื้นฐาน ความรู้

ของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร 

การปรับปรุงกระบวนการอาจเกิดข้ึนได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้าวกระโดด ที่ส าคัญ

คือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาควรคิดวิธีการที่จะยกย่องเชิดชูและให้ก าลังใจกับบุคลากรที่

สร้างความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร 

ผลจากการปรับปรุงงานควรรวบรวมเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการความรู้ของ

สถาบันอุดมศึกษาและน าไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขยายผลทั่วทั้งองค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมในที่สุด 
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การปรับปรุงกระบวนการอาจอธิบายเป็นข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

1) ระบุหรือค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรุงต่างๆ แนวทางในการค้นหา

น้ีอาจเกิดจากกลไก ดังต่อไปน้ี 

 การก าหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายประจ าปี 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการท างานและระบบงานโดยปกติ 

 กิจกรรมการปรับปรุงในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ระบบข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มย่อย 

กิจกรรม 5ส เป็นต้น 

 โครงการรณรงค์ประจ าปี 

 การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking) 

2) ก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงานให้ชัดเจนทั้งในระดับกิจกรรม โครงการ 

และระบบงาน แม้ว่าเปูาหมายการปรับปรุงอาจมีหลากหลายตามกระบวนการ แต่ทุกเร่ืองมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน คือการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการท างานให้ดีข้ึนเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มารับบริการ 

3) จัดทีมงานปรับปรุง ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน ทีม

ปรับปรุงงานควรประกอบด้วย หัวหน้าทีม สมาชิก ที่ปรึกษากลุ่ม และผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหา (ผู้ที่

ต้องการเห็นปัญหาน้ันได้รับการแก้ไข) ในการรวมตัวกันของทีมปรับปรุงงานน้ันให้พิจารณาธรรมชาติ

ของทีมและระดับการพัฒนาการของทีมด้วย รวมทั้งพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 

วิธีการเร่ิมต้นที่ดีที่สุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในเทคนิคและข้ันตอนของการแก้ปัญหาและเคร่ืองมือ

พื้นฐานต่าง ๆ การอบรมน้ีควรจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

4) จัดท าแผนงานและโครงการระบุกิจกรรมและกรอบเวลาการด าเนินการ พร้อมทั้ง

เปูาหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5) ด าเนินการตามแผนงาน และติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระยะ 

“ผลการด าเนินการ” (Performance) หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

ที่ได้จากกระบวนการ ผลผลิตและบริการ ซ่ึงท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปูาประสงค์ 

มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และองค์กรอื่นๆ ผลการด าเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไม่ใช่

การเงนิ 

ในการน าเสนอข้อมูล ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญๆ ที่สะท้อนผลการ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามาแสดง และอาจน าข้อมูลจากค ารับรองการปฏิบัติราชการมา

ประกอบด้วยก็ได้ 
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ตัวอย่างแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

ดังน้ี 

 การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย และท าให้ผลการด าเนินการดีข้ึน  

 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ องค์กรอาจน าระบบทางด้านการบริหารจัดการต่างๆ  

ที่เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการมาใช้ และต้องม่ันใจว่าสามารถตอบสนองความ

ท้าทายขององค์กรด้านปฏิบัติการในลักษณะส าคัญขององค์กรได้ 

 มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรมในกระบวนการ 

 ผูรั้บผิดชอบกระบวนการ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีการเทียบเคียงกับองค์กรที่มีการ

ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

 มีการจัดสรรเวลาในการท างานเพื่อใช้ในการทบทวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ใน

การเรียนรู้และปรับปรุงต่อไป 

 

ความเช่ือมโยงของค าถามกบัข้อก าหนดตามเกณฑ์หัวข้อในหมวดต่างๆ 

ความเชื่อมโยงของ PMP4 กับข้อก าหนดตามเกณฑ์หวัข้อในหมวดตา่งๆ 

ค าถาม ความสัมพันธ ์ ค าถาม 

PMP4  LDP1 

PMP4  LDP3 

PMP4  SPP5 

PMP4  CSP4 

PMP4  CSP5 

PMP4  ITP1 

PMP4  ITP5 

PMP4  HRP3 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 

 

7.1  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

RMP1 : ระดับความรู้ความเข้าใจในทิศทางขององค์กร 

ค าอธิบาย 

 ทิศทางขององค์กร หมายถึง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผล

การด าเนินการที่คาดหวังที่ครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เป็นการส ารวจระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับทิศทางขององค์กร ซ่ึง

บุคลากรในที่น้ี หมายถึง อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว หรือ

บุคลากรตามที่ระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กรข้อ 3 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 การวัดต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

RMP2 : ระดับความเช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร 

ค าอธิบาย 

 ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล หมายถึง ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ได้แก่  

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

3. การมีส่วนร่วม (Participation) 

4. ความโปร่งใส (Transparency) 

5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

7. นิติธรรม (Rule of Law) 

8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

9. ความเสมอภาค (Equity) 

10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ

ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม 

ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้

องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/

ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ

มีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้

ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ

ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ัน ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง

ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ

บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)  

และภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดี
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ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและ

ข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 

และอื่นๆ 

หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ

ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ม

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 การวัดความเชื่อมั่นต้องครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตระเบียบวิธีวิจัย 

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของยุทธศาสตร์และพันธกิจ 

RMP3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของสถาบันอุดมศึกษา 

ค าอธิบาย 

 การวัดผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการได้ส าเร็จตาม

เปูาหมาย จะพิจารณาจากร้อยละค่าเฉลี่ยจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตาม

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาเปรียบเทียบกับแผนงาน/ โครงการ

ของกิจกรรมทั้งหมด 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 ให้ใช้ผลจากค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล  
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7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

RMP4 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค าอธิบาย 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการทุกกลุ่มที่ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร ข้อ 8 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 ตัวชี้วัดน้ีสถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการเอง เน่ืองจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติอาจไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ  

 หากกรณีสถาบันอุดมศึกษาใช้ผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในการรายงานผล 

ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินตนเองจากตัวชี้วัดน้ีและส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อยุติ 

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

RMP5 : ตัว ช้ีวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมู ลของ

สถาบันอุดมศึกษา 

ค าอธิบาย 

 ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา 

หมายถึง คุณลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  ซ่ึงมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

1) ความครอบคลุม หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเพื่อให้เกิดระบบ

เครือข่ายการท างาน ท าให้ได้ข้อมูลเชิงพลวัตที่ทันสมัย ครอบคลุม และเชื่อมโยง

กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อมูลของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่น ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่การด าเนินงาน 

การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

อย่างครบถ้วน 

2) ความรวดเร็ว หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูล

ที่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 

ยังจะต้องมีการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

3) ความถูกต้อง หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการพัฒนาระบบ

การจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและแบบฟอร์ม
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การรายงานข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ การจัดให้มีระบบการตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนท าการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ 

4) ความทันสมัย หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ข้อมูล โดยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่

เสมอ มีการท าวิจัย และการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งน าเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัย ตัวอย่างเช่น 

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานอย่าง

เพียงพอ การจัดให้มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลของแต่ละแผนกให้มีความเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

5) ความเชื่อมโยง หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานที่ท างานเชื่อมโยงกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน

อยู่เสมอ รวมถึงการติดตามตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน ท าให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในหน่วยงานหน่ึง ก็จะแสดงผลให้อีกหน่วยงานหน่ึงได้รับทราบการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารซ่ึงกันและกัน 

6) ความน่าเชื่อถือ หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลของ

หน่วยงาน ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ นอกจากน้ี ยังจะต้องมีการปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถืออย่าง

สม่ าเสมอ 

7) ความสามารถในการเข้าถึง หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ

ให้มีระบบเครือข่ายหน่วยงานย่อยภายในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ

บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน โดยมีจุดประสงค์ที่จะลด

ข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น ลดความสูญเสียด้านทรัพย์สินและเวลาให้แก่ประชาชน 

ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อให้บริการสืบค้น

ข้อมูล การจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส่วนกลางให้

หน่วยงานภายนอกสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

8) ความสามารถในการตรวจสอบ หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องสร้าง

ระบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ กับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี 

ยังจะต้องมีระบบที่เอื้ออ านวยต่อการเข้าไปตรวจสอบของประชาชน เพื่อให้

สอดคล้องตามหลักการประชารัฐ และมีระบบการตรวจสอบข้อมูลถ่วงดุลกัน 
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เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีหน่วยงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ข้อมูลของหน่วยงาน  

9) การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล หมายรวมถึง การที่หน่วยงานภาครัฐจะต้อง

สร้างระบบการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก ทั้งภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน เพื่อสร้างเป็นระบบเครือข่ายการท างาน 

10) ความปลอดภัย การปูองกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไข ท าลาย หรือน าไปใช้ในทางที่

ไม่สมควร เช่น การจัดให้มีระบบ Firewall 

11) การรักษาความลับ หมายถึง การก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องคัดเลือกคุณลักษณะ 5 ประการจากคุณลักษณะของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลข้างต้น มาก าหนดตัวชี้วัดย่อยจากคุณลักษณะ

ดังกล่าว มาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

RMP6 : ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 

ค าอธิบาย 

 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา หมายความรวมถึง 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดการความรู้ในทุกองค์ความรู้ที่

สถาบันอุดมศึกษาได้เลือกด าเนินการ 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 วัดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละองค์ความรู้ที่ด าเนินการ 

 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

RMP7 : ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ค าอธิบาย 

 ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร หมายถึง ความมุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่

การบรรลุเปูาหมายขององค์กร  
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 ในการประเมินความผูกพันสามารถวัดได้จากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จขององค์กร ผลิตภาพบุคลากร ฯลฯ ซ่ึงอาจ

แตกต่างกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

RMP8 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ค าอธิบาย 

 ขีดสมรรถนะ หมายถึง ขีดสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 5 เร่ือง ได้แก่  

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์   

2) บริการที่ดี   

3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ   

4) จริยธรรม และ  

5) ความร่วมแรงร่วมใจ และ/หรือสมรรถนะตามสายงานที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

RMP9 : ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ค าอธิบาย 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง การจัดการกระบวนการเพื่อให้มีความประหยัด  

ทันเวลา และมีคุณภาพ 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดตัวชี้วัดย่อยที่แสดงให้เห็นถึงความประหยัด ทันเวลา และมี

คุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ

กระบวนการได้เอง 
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RMP10 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานงานของ

กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

ค าอธิบาย 

 มาตรฐานงาน หมายถึง มาตรฐานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่นระยะเวลาของ

กระบวนการ ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน ความคุ้มค่าของกระบวนการเมื่อเทียบกับทรัพยากร

ที่ใช้ เป็นต้น 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

• วัดจากการด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้ก าหนดไว้ในกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
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ส่วนที่  3 

 

แนวทางการประเมินผล 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า 

(Progressive Level) 
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                                                  เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

การประเมินกระบวนการ (หมวด 1-6) 

กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่ส่วนราชการด าเนินการและปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์  โดยแนวทางที่ใช้ในการประเมินกระบวนการมี 4 ปัจจัย ได้แก่  

• แนวทาง (Approach)  

• การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ (Deployment)  

• การเรียนรู้ (Learning)  

• การบูรณาการ (Integration)  

 

การประเมินระดับคะแนนย่อยตาม ADLI แบบ Checklist 

• หลักการและแนวคิด 

- เน้นการประเมินเชิงคุณภาพของกระบวนการตาม ADLI 

- ใช้รูปแบบการประเมินแบบ Checklist  

- ผู้ประเมินสามารถประเมินระดับการพัฒนาของกระบวนการ รวมถึงเห็นแนวทางใน

การพัฒนาต่อไป 

- สามารถแสดงผลค่าคะแนนของการประเมินได้โดยอัตโนมัติ 

ส าหรับแนวทางการประเมินกระบวนการหมวด 1 - 6 แสดงดังภาพ 
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แนวทางการให้คะแนน 

 

A 

(wt=0.30) 

D 

(wt=0.30) 

L 

(wt=0.20) 

I 

(wt=0.20) 

มีแนวทาง/กระบวนการ 

ครบถ้วนตามประเด็นท่ี

ก าหนด  

น าแนวทาง/กระบวนการ 

ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน  

มกีารประเมินและ 

ก าหนดแนวทางการ 

ปรับปรุงของแนวทาง/ 

กระบวนการ 

แนวทาง/กระบวนการ มี

ความสอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร 

แนวทาง/กระบวนการ มี

ความเป็นระบบ  

น าแนวทาง/กระบวนการ 

ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง  

มกีารปรับปรุงแนวทาง/ 

กระบวนการ ตาม 

แนวทางท่ีวางไว้  

แนวทาง/กระบวนการ มี

ความสอดคล้องกับ

หน่วยงานภายในองค์กร 

แนวทาง/กระบวนการ มี

ประสิทธิผล  

น าแนวทาง/กระบวนการ 

ไปปฏิบัติอย่างเป็น 

มาตรฐานเดียวกัน  

มกีารเรียนรู้แนวทาง/ 

กระบวนการอย่าง 

สม่ าเสมอ  

แนวทาง/กระบวนการ มี 

ความสอดคล้องกับ 

ข้อก าหนดของหมวด

ต่างๆ ตามเกณฑ์ 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี

เชื่อถือได้ในการก าหนด

แนวทาง/กระบวนการ  

น าแนวทาง/กระบวนการ 

ไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

การสร้างนวัตกรรมใน 

แนวทาง/กระบวนการ  

แนวทาง/กระบวนการ มี

ความสอดคล้องกับ

ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์

ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร  
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ค าอธิบายแนวทางการให้คะแนน 

A :  1) ครบถ้วน หมายถึง ครอบคลุมตามประเด็นแนวทางการด าเนินการที่ระบุไว้ 

 2) ความเป็นระบบ หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ 

     และระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอย่างชัดเจน 

 3) ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และ

     เปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการด าเนินการ 

 4) ข้อมูลสารสนเทศที่เช่ือถือได้ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมยั   

D : 1) ปฏิบัติครบทุกข้ันตอน หมายถึง สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ และครบถ้วนตามแนวทาง/  

     กระบวนการที่ก าหนดไว้ 

 2) ปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ได้น าไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

     ในแนวทาง/กระบวนการ 

 3) เป็นมาตรฐาน หมายถึง น าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่าง ในแต่ละ     

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4) อย่างสม่ าเสมอ หมายถึง ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดเป็นประจ าและต่อเน่ือง 

L : 1) มีการประเมินและก าหนดแนวทางการปรับปรุง กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีข้อเสนอ

    ในการปรับปรุง จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวทาง/กระบวนการน้ันมีประสิทธิผลแล้ว  

    (ความส าเร็จของตัวชี้วัดกระบวนการ) 

 2) การปรับปรุง ให้ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทาง/กระบวนการที่ก าหนดไว้ 

 3) การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์ 

    และนวัตกรรม ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการเรียนรู้ในระดับองค์กรและระดับบุคคล 

 4) นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ 

     และการปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

I : 1) สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร พิจารณาตามที่ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร

 2) สอดคล้องกับหน่วยงานภายในองค์กร หมายถึง การเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง

     หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3) สอดคคล้องกับข้อก าหนดของหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ หมายถึง แนวทาง/กระบวนการ

     ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของเกณฑ์หมวด  1 – 6 

 4) สอดคล้องกับผลผลิต และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่     

     พิจารณาตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
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การประเมินผลลัพธ ์(หมวด 7) 

 ผลลัพธ์ หมายถึง การบรรลุข้อก าหนดในหมวด 7 โดยแนวทางที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์

มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 

• ผลการด าเนินการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเปาูหมาย (Level) 

 อัตราการเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มของผลด าเนินการ (Trend) 

 

ส าหรับแนวทางการประเมินผลลัพธ์ หมวด 7 แสดงดังตาราง 

คะแนน  
Le 

(wt=0.70) 

T 

(wt=0.30) 

1  1  ไม่มีการรายงานข้อมูลแนวโน้ม 

2  2  

มีการรายงานข้อมูลแนวโน้ม  

3  3  

มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มในทางลบ  

4  4  

มีการรายงานข้อมูลท่ีไม่แสดงแนวโน้มในเชิงบวกท่ีชัดเจน  

5  5  

มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มในทางบวก  
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ภาคผนวก   ง-1 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

(Fundamental  Level) 

 

 

 ประกอบด้วย  3  ส่วน คือ 

 

 ส่วนที่  1  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน หมวด 1-6 

 ส่วนที่  2  ค าอธิบายเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

           ส่วนที่  3  หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ   

ภาครัฐข้ันพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1   เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

 

 

ค าช้ีแจง 

 

วัตถปุระสงค์ของการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐานเป็นกรอบการประเมินความส าเร็จของ

แผนพัฒนาองค์การตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การและเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงถือเป็นแนวทาง “การปรับปรุงทีละข้ัน” 

ซ่ึงหากสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน

แล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเข้าสู่ระดับก้าวหน้า จะสามารถพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็น

มาตรฐานเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) ได้ต่อไป ซ่ึงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐานได้สะท้อนให้

เห็นถึงระดับการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาที่กระบวนการต่าง ๆ ในองค์การมีระบบที่ดีและเร่ิมเกิดผล 

ดังน้ี 

 Approach (A) การมีแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นถึง

กิจกรรมข้ันพื้นที่ส าคัญของกระบวนการ 

 Deployment (D) เร่ิมมีการน าแนวทางไปปฏิบัติ แต่อาจยังไม่ครอบคลุมทุก

หน่วยงาน 

 Result (R) เร่ิมแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน และยกระดับการพัฒนา

องค์การเข้าสู่ระดับก้าวหน้า จนสามารถพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากล  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้วางแนวทางการด าเนินการ หรือRoadmap ไว้ เป็นข้ันตอน โดยให้แต่ละ

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนาองค์การให้ผ่านเกณฑ์ฯ ข้ันพื้นฐาน ปีละ 3 หมวด จนครบถ้วนทั้ง 6 หมวด

ในปี 2553 และก้าวเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level : PL) 

ในปี 2554 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จะก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า

ได้น้ัน ต้องได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Certify FL)             
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หมวด 1 การน าองค์การ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

การน าองค์การ 

LD1 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดทิศทางการท างานท่ีชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง

วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เปูาประสงค์หรือผลการด าเนินการท่ีคาดหวังของสถาบัน โดย

มุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง

ดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการน าไปปฏิบัติของบุคลากร 

อันจะส่งผลให้การด าเนินการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

LD 2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอ านาจและทบทวนการ

มอบอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ภายใน

สถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

เพื่อผลการด าเนินการท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษา   

LD 3 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้

เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย  

LD 4 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ต้องก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 

และก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ส าหรับใช้ในการ

ทบทวนผลการปฏิบัติงานและน าผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อ

น าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันให้ดีขึ้น   

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

LD 5 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดระบบการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของ

สถาบันอุดมศึกษา (Organizational Governance)  หรือ อัตตาภิบาล (Self 

Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน และเพื่อให้การ

ด าเนินการบรรลุผล   

LD 6 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการด าเนินการของสถาบัน 

รวมท้ังต้องน าวิธีการหรือมาตรการท่ีก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

การวางยุทธศาสตร์ 

SP1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึง 

มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ

สถาบัน บรรลุเปูาหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

SP2 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการน าปัจจัย

ท้ังภายในและภายนอกท่ีส าคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มาใช้

ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ

สถาบัน ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบันและความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  

SP3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของสถาบัน 

รวมท้ัง การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ  

การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปปฏิบัติ 

SP4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 

รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และเปูาหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

SP5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับสถาบัน

ลงสู่ระดับคณะ/ส านัก (ทุกคณะ/ส านัก) และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 คณะ/ส านัก 

รวมท้ัง มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

SP6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/ส านัก และ

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

เปูาหมายท่ีก าหนด  

SP7 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน 

COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/

โครงการท่ีส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 

      หมายเหตุ  SP 7 ปรับแผนบริหารความเส่ียงโดยใช้มาตรฐาน COSO เป็นหลัก 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

ความรู้เก่ียวกับนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

CS1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องตามพันธกิจ 

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม 

CS2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดย

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารดังกล่าว  

การสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

CS3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อก าหนดวิธีการ

และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

CS4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ

นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

CS5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสริมระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  

CS6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกลุ่มตามท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการให้บริการ

และการด าเนินงานของสถาบัน 

CS7 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จ

ของงานบริการในแต่ละงาน  โดยมีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดย

ประกาศให้นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ และจัดท าคู่มือการท างานของ

บุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

IT1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ต้องมีฐานข้อมูลเก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ัง ตัวชี้วัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

IT 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตาม

รูปแบบมาตรฐานกลางท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดท้ัง 5 

ฐานข้อมูล 

IT 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการทบทวนกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และทบทวนฐานข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ 

IT4 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ

การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมท้ัง รายชื่อ

เว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมรายชื่อคณะท างานผู้รับผิดชอบ

จัดท าข้อมูล ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ให้ สกอ. ภายในเวลาท่ีก าหนด 

IT5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้านนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และข้อมูลอ่ืน ๆ รวมท้ังมีครุภัณฑ์การศึกษา

และคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา 

IT6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) 

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตาม

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ  

IT7 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ  

 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

การสร้างบรรยากาศการท างาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพ่ือก่อให้เกิด

ความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา 

HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource 

Management) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือ ความคล่องตัวและการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และความผูกพันต่อสถาบัน  

HR 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของ

บุคลากร รวมท้ังต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน 

HR 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมท้ังมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้น า 

HR 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

HR 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการ

วางแผนปูองกันการกระท าผิดจรรยาบรรณฯ  มีมาตรการก ากับดูแลและด าเนินการกับ

ผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมท้ัง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

HR 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนด

ไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ตามเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

HR 7 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้าง

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

การออกแบบกระบวนการ 

PM 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน 

PM 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจาก

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ข้อก าหนดด้านกฎหมาย  และ

ข้อก าหนดท่ีส าคัญท่ีช่วยวัดผลการด าเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

PM 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบกระบวนการจากข้อก าหนดท่ีส าคัญใน PM 2 และน า

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีส าคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่อง  

PM 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบ

ต่อการจัดการกระบวนการ เพื่อให้สถาบันจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 

PM 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้

บุคลากรน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ   

PM 6  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุน เพื่อให้ผลการด าเนินการดีขึ้นและปูองกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท างาน

ซ้ า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ 

ดูค าอธิบายประกอบการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 
171 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ส่วนที่  2   

   

     ค าอธิบาย 

       เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

     (Fundamental Level) 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

 

 หมวดการน าองค์การ กล่าวถึง วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาชี้น า

และก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาสื่อสารกับบุคลากร 

และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี 

รวมถึงระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

LD 1 :  สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเร่ือง

วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์หรือผลการด าเนินการที่คาดหวังของสถาบัน โดย

มุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง

ดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการน าไปปฏิบัติของบุคลากร 

อันจะส่งผลให้การด าเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้   

 การก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจนเป็นบทบาทที่ส าคัญของสภามหาวิทยาลัยที่ต้อง

ด าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสถาบันฯ และบุคลากร ซ่ึงในการก าหนดทิศทาง 

ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังในอนาคตที่สถาบันฯ ต้องการเป็น การก าหนดค่านิยม

หลัก ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร การก าหนดเปูาประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผล

การด าเนินการที่คาดหวัง 

 นอกจากน้ัน สภามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 

รวมทั้ง ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานที่สภา

มหาวิทยาลัยก าหนด และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด

นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษาให้กับ

บุคลากรในระดับต่าง ๆ 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความ

เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และ

ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความส าเร็จของสถาบัน  

 ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงหมาย

รวมถึง การสื่อสารด้วยวาจา กริยาท่าทาง การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และการสื่อสารที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่ปรากฏเป็นเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะท าให้เข้าถึงองค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

โดยเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสาร 

และต้องมีการน าข้อมูลจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้

เกิดผลส าเร็จในการถ่ายทอดเปูาหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติได้ 
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การน านโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็น

เปูาหมายบทบาทส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังน้ัน จึงมีความ

จ าเป็น อย่างย่ิงที่ต้องถ่ายทอดเปูาหมายดังกล่าวไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาได้  

 ทั้งน้ี ในการก าหนดทิศทางดังกล่าว ควรสามารถด าเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งให้

ความส าคัญกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยน าความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวังของ

นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดท า เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในสถาบันฯ   

 

LD 2 : สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอ านาจและทบทวนการ

มอบอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายใน

สถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

เพื่อผลการด าเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา   

 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และ

ก าหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจาย

อ านาจ โดยมุ่งประโยชน์เพื่อนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อผลการด าเนินการที่ดีของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 การกระจายอ านาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง มีกระบวนการที่ชัดเจนใน

การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและด าเนินการให้แก่บุคลากร รวมถึง การมอบอ านาจ 

(Authorization) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการด าเนินการ

ที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ระบบการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี ต้องส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

การกระจายอ านาจการตัดสินใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา

ให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและผลการด าเนินงานได้ทันเวลา และมีประสิทธิผลที่สุด 

โดยมุ่ งประโยชน์เพื่อผู้ รับบริการ ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย และเพื่อผลการด า เ นินการที่ดีของ

สถาบันอุดมศึกษา เช่น 

 การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาให้สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 

เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การมอบอ านาจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการท างานได้อย่าง

เต็มที่ ภายใต้การก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้บริหาร 

 การมอบอ านาจเพื่อให้เกิดการท างานในลักษณะของทีมงาน หรือคณะกรรมการ/

คณะท างาน 
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LD 3 : ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้

เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

 ผู้บ ริหารของสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการการสร้างบรรยากาศภายใน

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมทั้งเป็น

การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยการส่งเสริมให้มีกระบวนการ/จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในสถาบันฯ เช่น การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ วัฒนธรรมอาสา กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน Team Building, Share Vision เป็นต้น 

 

LD 4 : สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญ และ

ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ส าหรับใช้ในการทบทวน

ผลการปฏิบัติงานและน าผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อน าไปใช้

ในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันให้ดีข้ึน   

ในการทบทวนผลการด าเนินการ ควรจัดท าแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดย

ก าหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล และตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สะท้อนถึง

ความส าเร็จต่อประเด็นยุทธศาสตร์  การบรรลุพันธกิจหลัก กระบวนการที่สร้างคุณค่า แผนกลยุทธ์ 

แผนงานและโครงการที่ส าคัญ รวมทั้งก าหนดเปูาหมายของการด าเนินการของตัวชี้วัด ส าหรับใช้ในการ

ทบทวนและติดตามผลการด าเนินการของสถาบันฯ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อน า

ผลการทบทวนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การต่อไป  ทั้งน้ี ในการทบทวนดังกล่าวให้วิเคราะห์

ผลการเนินงานเทียบกับค่ากับเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อจะได้ทราบว่าสถาบันฯ สามารถบรรลุตาม

เปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือเป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินอาจเป็นผู้ประเมินอิสระ 

หรือ การประเมินตนเองก็ได้ 

 นอกจากน้ันสภามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ และก าหนดให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน 

รวมทั้ง การติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และให้ข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ

ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนก าหนดให้มี

ระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยอาจใช้การประเมินผลจาก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

เมื่อสถาบันฯ ทบทวนผลการด าเนินงานแล้ว ควรน าผลการทบทวนไปจัดล าดับความส าคัญ ว่า

ปัญหาอุปสรรคใดจ าเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุง ก่อน-หลัง และน าผลของการจัดล าดับความส าคัญไป

ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การต่อไป 
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 ทั้งน้ี หากสถาบันฯมีระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินการเป็นประจ าและต่อเน่ืองจะ

ท าให้เกิดกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ภายในสถาบันฯ และท าให้เกิดการยกระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์การ 

การด าเนินการตาม LD4 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม ข6 “แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานก าหนดให้มีแผนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพด้านขอบเขตของเน้ือหาที่จ าเป็นเพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่อย่างไร” 

 

LD 5 : สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา 

(Organizational Governance)  หรือ อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานของสถาบัน และเพื่อให้การด าเนินการบรรลุผล   

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการนโยบายการก ากับดูแล

ตนเองที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยมี

การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ค านึงถึงความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝุาย โดยในทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะด าเนินการโดยผ่านสภา

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการก าหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานเพื่อให้ฝุายบริหารและคณาจารย์มีการด าเนินงานตามนโยบายและเปูาหมายของสถาบันให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการท างานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ

ของสถาบัน จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงการท างานและ

พัฒนาการท างานที่ดียิ่งข้ึน ดังน้ัน บทบาทของคณะกรรมการในการก ากับดูแลที่ดี จึงส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของสถาบันโดยตรง ตลอดจนการจัดท าและตรวจสอบรายงานทางการเงิน การเปิดเผย

สารสนเทศและความโปร่งใสน้ัน ถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการ

ท างานขององค์การต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายตลอดจนแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝุาย สามารถร่วมตรวจสอบการท างานขององค์การได้  

 การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลให้การด าเนิน

กิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา และกิจการด้านการบริหารตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมาย

ก าหนด  ซ่ึงหมายรวมถึง การก าหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล หลักสูตรการศึกษา การก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

และการติดตามประเมินผล การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 

พร้อมตรวจสอบได้  

  สภามหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีและ

การก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการก ากับดูแลการด าเนินงานของ
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สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ

บาล ตลอดจนควรมีระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี ที่ท าให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบ 

 ระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี (Organizational Governance)  หมายถึง มี

กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่ก ากับกรอบการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 

การตรวจสอบด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เมื่อจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีแล้วต้องมีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่

ก าหนด และเพื่อให้นโยบายได้ถูกน าไปใช้จะต้องประกาศ และเผยแพร่ สื่อสารเพื่อให้บุคลากรรับทราบ 

และมีความเข้าใจที่ดี รวมทั้งควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนภายในสถาบันฯ น าไปปฏิบัติ ด้วยการก าหนด

แนวทาง มาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรมรองรับ พร้อมน าไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล  และเพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติควรมีการติดตามประเมินผลมาตรการและโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี

การทบทวนนโยบายอย่างเป็นประจ าเพื่อให้มีความเหมาะสมกับองค์การ และสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

  นอกจากน้ัน สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบและกลไกในการก ากับดูแลให้อาจารย์

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และน ามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสม

ทันสมัยยิ่งข้ึน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเปูาหมายที่

เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้ 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก .พ .อ.) เมื่อวันที่  

8   พฤษภาคม   2550  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการ  ให้อาจารย์ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  โดยให้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และให้มีกระบวนการส่งเสริม

ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการด าเนินการ

กับผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้ 

 ดังน้ัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ นั้น จ าเป็นต้องมีระบบและกลไกในการก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพคณาจารย์ และน ามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งข้ึน ซ่ึง

ด าเนินการได้ ดังน้ี 

  1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ประจ าของสถาบัน ในปีที่ผ่านๆ มา และน าผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและ

บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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  2. สรุปผลการด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และ

น ามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งข้ึน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเปูาหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้

อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้ 

  3. จัดท าคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได้ 

   

LD 6 : ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการด าเนินการของสถาบัน 

รวมทั้งต้องน าวิธีการหรือมาตรการที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

8(3) ระบุว่าก่อนเร่ิมด าเนินการสถาบันฯต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนด

ข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ในกรณีใดที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน สถาบันฯต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความ

เข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจน้ัน 

 ดังน้ัน  หากการด าเนินการของสถาบันฯก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม สถาบันฯต้อง

ก าหนดวิธีการ มาตรการและผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึน เพื่อแก้ไขผลกระทบ

ที่เกิดจากการด าเนินงานของสถาบันฯให้หมดไป หรือลดลง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิด

ข้ึนกับชุมชนและสังคม 
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ความเช่ือมโยงของการพฒันาองค์การในหมวด 1 ตามเกณฑ์ฯ ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์ฯ 

ข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

บริหารกิจการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 

LD1 1.1 (1) ม 8 

LD 2 1.1 (2) ม 27 

LD 3 1.1 (2) ม 11 

LD 4 1.1 (5) - (6)  ม 8 

LD 5 1.2 (11) ม 8 (2) 

LD 6 1.2 (8) ม 8 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพื่อให้การด าเนินการ ในหมวด 1 การน าองค์การ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม  สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการรองรับ หรือก าหนดให้มีกิจกรรม

ด าเนินการต่างๆ โดยผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้บุคลากร รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการ ในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 

1. การก าหนดทศิทางของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา 

2. การก ากับดูแลตนเองทีด่ ี

3. การทบทวนผลการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

4. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

5. การด าเนินการอยา่งมีจริยธรรม 

 

 

  



            

 
179 

179 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 

หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวถึง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผน

ปฏิบัติการ การถ่ายทอดเพื่อน าแผนไปปฏิบัติ วิธีการที่องค์การปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความส าเร็จ โดยเน้นแง่มุมที่ส าคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการผลักดันที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงผลการด าเนินการที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลลัพธ์ของ

องค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การควบคุมค่าใช้จ่าย การสร้างความสามารถในการปฏิบัติการ 

โดยรวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุ่น ซ่ึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความ

พร้อมขององค์การให้มีความย่ังยืน 

หมวดน้ีจึงเป็นการตรวจประเมินในเร่ืองทีส่ าคัญตา่ง ๆ ดงัน้ี 

• การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ส าคัญ รวมทั้งความสามารถในการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

• การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าให้มั่นใจว่ามีบุคลากรที่ได้รับการ

ฝึกอบรมเพียงพอ รวมถึง การเชื่อมโยงระหว่างความต้องการระยะสั้นและระยะยาว  

• การท าให้มั่นใจว่าการถา่ยทอดเพื่อน าไปปฏบิัติมีประสทิธิผล น่ันคือ มีกลไกในการ

สื่อสารความต้องการและเกิดการตอบสนอง ก่อให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ 

ได้แก่  

(1)  ระดับองค์การและระดับบริหาร  

(2)  ระดับกระบวนการที่ส าคญั  

(3)  ระดับหน่วยงานและระดบังานรายบุคคล      

 

SP 1 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดข้ันตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง 

มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ

สถาบัน บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ คือ การวิเคราะห์และก าหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบ

ด้านมาประกอบการพิจารณา กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีควรครอบคลุมข้ันตอนที่ส าคัญ 4 

ข้ันตอน คือ 

5. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 

6. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Strategic Direction Setting) 
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7. การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 

8. การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ คือ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และเพื่อให้เห็นกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอย่างชัดเจน ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการจัดท า

แผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดย

สถาบันต้องมีการก าหนดข้ันตอนหรือกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบเวลาในการ

ด าเนินการ  

  การก าหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การก าหนดกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 (ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) และ

สอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ (ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนปฏิบัติการ) โดย

ค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการจัดท าแผนด้วย 

  ในการด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็น

ถึงการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวให้แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การ

บริหารจัดการในการติดตามผู้ทีรับผิดชอบให้มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

จัดท าแผนตามที่ก าหนด 

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว นอกจากสถาบันต้องมีการมุ่งเน้นที่จะผลักดัน

ให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบันแล้ว ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและ

การถ่ายทอดกลยุทธ์ในการบรรลุเปูาหมายของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย  

  การด าเนินการตาม SP 1 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก1) ท่านมีความเข้าใจเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง ที่หน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบ

ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร  และค าถาม (ข1) หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์ที่แสดง

ความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ) มายัง

ผลลัพธ์ ผลผลิตและกิจกรรมตามล าดับหรือไม่ อย่างไร 
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SP 2 : ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการน า

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส าคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

หลักของสถาบัน ความต้องการของผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบัน และความ

เสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

 การก าหนดปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การที่จะน ามาวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่าง

เหมาะสม โดย 

 มีระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน และในการรวบรวม

ข้อมูลสารสนเทศต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้ง

สถาบัน 

 มีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัย เช่น การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การ

วิเคราะห์เพื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ผลกระทบทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศน าไป

ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ในการก าหนดปัจจัยภายนอกและภายในดังกล่าว ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น

ของสถาบันและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อสถาบัน โดยปัจจัยที่ส าคัญอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน 

 ความต้องการของบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยรวมถึง ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้วย 

 ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ

จริยธรรม  

 กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบัน  

 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

เช่น  

o จุดแข็ง และจุดอ่อนของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน  

o ปัจจัยภายในต่าง ๆ ของสถาบันที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 

o สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ในการด าเนินการดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นถึงการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการด าเนินการ

ตามกระบวนการให้แก่ผู้ รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การบริหารจัดการในการติดตามผู้ที

รับผิดชอบให้มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด 

การด าเนินการตาม SP 2 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก6) หน่วยงานได้ค านึงถึงอุปสรรคและข้อจ ากัด (อาทิ ด้าน

กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างสถาบันอุดมศึกษา และปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีต่อการน าส่ง

ผลผลิตหรือไม่ อย่างไร ค าถาม (ข5) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ก าหนดวิธีการประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือไม่ อย่างไร และค าถาม (ค5) หน่วยงานมีการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเปูาหมายผลผลิตประจ าปีหรือไม่ 

อย่างไร 

 

SP 3 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบัน 

รวมทั้ง การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

ในการด าเนินการให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้น้ัน ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการด าเนินการ คือ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยแผนกลยุทธ์

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) ที่

สนับสนุนการปฏิบัติตามเปูาประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติการของ

สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด และเปูาหมายที่เหมาะสมในแต่ละ

แผนปฏิบัติการด้วย  

การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน อย่างน้อยต้องครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 การวางแผนและบริหารก าลังคน 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

นอกจากน้ี ควรครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรมากข้ึน 

เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
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 การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการ

ท างานที่ต้องการให้เกิดข้ึน 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี 

นอกจากการเตรียมการด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องมี

การเตรียมการในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ าแนกตามกองทุน** เพื่อ

เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถด าเนินการตามพันธกิจได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้ง 

สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน 

**เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 

 

SP 4 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 

รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ หมายความรวมถึง การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักขององค์การไปสู่

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผล  

 การสื่อสารและท าความเข้าใจไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  

 มีกลไกในการสื่อสารและท าความเข้าใจกลยุทธ์ของสถาบัน เพื่อให้คณะ/ส านักท า

ความเข้าใจ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ของสถาบัน 

 มีกลไกในการสื่อสารและท าความเข้าใจในเร่ืองแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากร

ในทุกระดับที่รับผิดชอบ 

 มีกลไกในการสื่อสารให้บุคลากรในสถาบันทุกระดับรับทราบและเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตนเองต่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบัน  และรับทราบตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการก่อนเร่ิมการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติบรรลุผลตามเปูาหมายของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาต้องมี

การก าหนดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือการถ่ายทอดเทคนิค/วิธี

ด าเนินงาน ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการได้บรรลุตามเปูาหมายและสอดคล้องตามเปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะ/ส านักที่สามารถแสดงให้เห็นการแลกเปลี่ยน (Sharing) 

วิธีการปฏิบัติที่ดีภายในสถาบัน  

การด าเนินการตาม SP 4 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ง1) หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดท าและ
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บริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนและระยะเวลา 

ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดของแต่ละผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 

 

SP 5 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับสถาบัน

ลงสู่ระดับคณะ/ส านัก (ทุกคณะ/ส านัก) และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 คณะ/ส านัก 

รวมทั้ง มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายระดับสถาบันสู่ระดับคณะ/ส านัก และระดับบุคคล 

ครอบคลุมถึง 

 การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) ระดับสถาบัน และการแสดงให้เห็น

ถึงถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายลงสู่ระดับคณะ/ส านัก และระดับบุคคลหรือกลุ่มงาน  

 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน เพื่อรับทราบและ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบัน 

 มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ 

 มีการจัดท าระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เพื่อติดตามผล

เปูาหมายความส าเร็จโดยรวมของสถาบัน 

การด าเนินการตาม SP 5 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ค1) หน่วยงานก าหนดเปูาหมายผลผลิตประจ าปี ซ่ึงแสดงให้

เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมายผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี หรือไม่ 

อย่างไร 

 

  หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ ส านักติดตามและประเมินผลฯ ส านักงาน ก.พ.ร. 

  1. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอ านวยชัย   เบอร์ติดต่อ 0 2356 9959 

  2. นางสาวสาวิตรี เพ็งผาสุก   เบอร์ติดต่อ 0 2356 9968  

 

SP 6 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/ส านัก และแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการและผลที่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึง แผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยในแต่ละ

แผนงาน/โครงการต้องมีการจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมถึง การจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ ให้แก่แผนงาน/โครงการดังกล่าว โดย
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ก าหนดให้ระดับคณะ/ส านักต้องมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ และต้องแสดงให้

เห็นว่าได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการให้ดีข้ึน 

 ในการจัดท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานน้ัน 

สถาบันอุดมศึกษาอาจใช้โปรแกรม Microsoft Project ในการจัดท ารายละเอียดดังกล่าว ซ่ึงสามารถ

แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ และแผนการบริหาร

ก าลังคน ได้อย่างครบถ้วน ท าให้การติดตามผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 การด าเนินการตาม SP 6 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ค2) หน่วยงานก าหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับ

ทรัพยากรที่ต้องการ ซ่ึงสนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายผลผลิตประจ าปีหรือไม่ อย่างไร 

 

SP 7 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 

COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/

โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม

รวมทั้งกระบวนการการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ

ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ใน

ระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการด าเนินการบริหารความ

เสี่ยงตาม SP 7 น้ัน มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซ่ึงผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูง

ต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ

ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุ

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้

ครบถ้วน ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญและมี

ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็น

ยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือการบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/โครงการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีข้ันตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 

Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ 
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8. การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

9. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 

10. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

11. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 

12. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 

13. ข้อมูลและการสื่อสารดา้นบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

14. การติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยงต่างๆ  (Monitoring) 

ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

     ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมาย

และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/

วิสัยทัศน์  หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับ

องค์การอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจน้ันมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเน่ืองจาก

ระบบงานภายในขององค์การ/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ

ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่

ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ

การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหา

ข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร

งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเน่ืองจาก

ความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงน้ัน นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ 

แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องน าแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น  
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 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิผล และ

การมีส่วนร่วม  

 ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิภาพ และความโปร่งใส   

 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และความเสมอภาค  

ทั้งน้ี ความเสี่ยงเร่ืองธรรมาภิบาลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

11. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

12. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

13. การมีส่วนร่วม (Participation) 

14. ความโปร่งใส (Transparency) 

15. การตอบสนอง (Responsiveness) 

16. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

17. นิติธรรม (Rule of Law) 

18. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

19. ความเสมอภาค (Equity) 

20. การมุง่เน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ

ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม 

ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้

องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
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ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี

ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้

ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ัน ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง

ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการ

ด าเนินงานที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้

ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝึกอบรม และอื่น ๆ 

หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ

ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ม

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจ าแนกตาม

โครงการ หรือบางกิจกรรมที่สามารถบูรณาการในการด าเนินการได้ ก็สามารถน ามารวมเป็นแผนบริหาร

ความเสี่ยงเดียวกันได้ ทั้งน้ี แผนบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว

ข้างต้น และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเปูาหมายของแผนอย่างชัดเจน รวมทั้ง เกณฑ์การให้

คะแนนของค่าเปูาหมายตัวชี้วัดดังกล่าว 
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 การด าเนินการตาม SP 7 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ข7) หน่วยงานก าหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 

 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ ส านักติดตามและประเมินผลฯ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอ านวยชัย   เบอร์ติดต่อ 0 2356 9959 

2. นางสาวสาวิตรี เพ็งผาสุก   เบอร์ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ 8867 

 

ความเช่ือมโยงของการพฒันาองค์การในหมวด 2 ตามเกณฑ์ เกณฑฯ์ขั้นพืน้ฐาน 

เกณฑ์ฯ 

ข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

บริหารกิจการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 

SP1 2.1 (1) ม.9, 16 

SP2 2.1 (2) ม.8 (3) 

SP3 2.1 (1) , 2.2 (7) ม.12, 20 

SP4 2.2 (5) ม.9 

SP5 2.2 (8) ม.12, 20 

SP6 2.2 (5) ม.20 

SP7 2.2 (6) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 
190 

190 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในหมวดการให้ความส าคัญกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประเมินว่าสถาบันอุดมศึกษา

ก าหนดความต้องการ ความคาดหวังและความนิยมชมชอบของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไร รวมถึงมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้กลุ่มต่างๆ มีความพึงพอใจและน าไปสู่การกล่างถึงสถาบันอุดมศึกษา

ในทางที่ดี 

 

CS 1 : สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ เพื่อให้

ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

        การก าหนดหรือจ าแนกกลุ่มที่ดีน้ันสถาบันควรน าพันธกิจและวิสัยทัศน์มาประกอบการพิจารณา 

และควรต้องมีแนวคิดในการตอบสนองนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ในลักษณะ

ส าคัญขององค์การ การก าหนดให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อให้สถาบันตระหนักถึงความต้องการ 

และความแตกต่างของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับการให้บริการให้เหมาะสม ตรง

ตามความต้องการของกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดแบ่งไว้ 

 การด าเนินการตาม CS 1 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของท่านก าหนดความต้องการ ปัญหาหรือเร่ือง

ที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

CS 2 : สถาบันอุดมศึกษามีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ โดยแสดง

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารดังกล่าว  

 การมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้ว 

สถาบันจะมีช่องทางการรับฟังเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ซ่ึง

สถาบันควรก าหนดช่องทางที่เหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายช่องทางให้เหมาะสม

กับความสะดวก และมีประสิทธิภาพต่อการสื่อสาร ตัวอย่างช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ  

เช่น   

  การส ารวจรายกลุ่ม (Focus Group) นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

  การรายงานเหตกุารณ์ที่ส าคญัทีเ่กี่ยวข้องกบันิสิต นักศึกษา และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

     การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

  การรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อวิจารณ์ จากผู้ปฏิบัติที่ได้สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจ 

  การสัมภาษณ์นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในอดีต ปัจจุบัน และที่พึงมีใน

อนาคต   
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  สารสนเทศที่ได้จากการส ารวจหรือข้อมูลปูอนกลับจากนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้องจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ และเว็บไซต์รวมถึงข้อเสนอแนะที่รวบรวม

จากอินเทอร์เน็ต 

  การใช้กระบวนการรับข้อร้องเรียนเพื่อท าความเข้าใจลักษณะที่ส าคัญของการบริการ  

   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

การด าเนินการตาม CS 2 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของท่านก าหนดความต้องการ ปัญหาหรือเร่ือง

ที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

CS  3 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อก าหนดวิธีการ

และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

  นอกจากการที่สถาบันอุดมศึกษามีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง และมี

ระบบจัดการให้วิธีการรับฟังและเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์แล้ว จะต้องมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนรวมทั้ง

การน าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค าชมเชยดังกล่าว มาปรับปรุงตามความต้องการของ

นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

  วิธีการที่ท าให้รวดเร็วเหมาะสม ต้องข้ึนอยู่กับลักษณะของแต่ละองค์การ ซ่ึงต้องเลือกให้

เหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ   

           ตัวอย่างข้ันตอนการการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

น ามาปรับปรุงงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ  

                1) มีการก าหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  2) น าข้อมูลที่ได้รับจากนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อวางแผนการปรับปรุง

การท างาน  การพัฒนาองค์การ 

  3) ท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ ๆ ของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

  4) มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  5) มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Risk 

Management) 

      6) ควรมีการจัดระบบ รวมทั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม การน าข้อมูลไป

ใช้ด าเนินการให้เหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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       7) มีการน าข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย มาวิเคราะห์และน ามา

ก าหนดวิธีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ทั้งวิธีการ เวลา และผู้รับผิดชอบ) 

 ตัวอย่างแนวทางด าเนินการในการน าข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย มา

ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เหมาะสม 

 ก าหนดช่องทางและวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้

ที่เกี่ยวข้อง  

 ก าหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดการกับข้อร้องเรียนฯ ต่าง ๆ  

 ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบอ านาจในการจัดการกับข้อร้องเรียนฯ ดังกล่าว     

 ก าหนดให้มีระบบการรายงานการจัดการข้อร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ

เพื่อรับทราบความพอใจและข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียนฯ และปรับปรุงการ

ให้บริการ 

 น าข้อร้องเรียนฯ มาปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับการปรับปรุง

กระบวนงานในหมวด 6 

 มีการติดตามคุณภาพการให้บริการโดยมุ่งเน้นโดยตรงที่กลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้อง อาจจัดท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม Focus 

Group การรวบรวมข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

การด าเนินการตาม CS 3 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของท่านก าหนดความต้องการ ปัญหาหรือเร่ือง

ที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

CS 4 : สถาบันอุดมศึกษามีการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อสถาบันได้ทราบความต้องการความคาดหวังของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว การ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ดังน้ัน รูปแบบของการสร้างเครือข่าย และการจัด

กิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่ทุกองค์การควรมุ่งเน้น ดังน้ันองค์การต้องสร้างเครือข่ายทั้งกลุ่มผู้รับบริการ 

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดท ากิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่มอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน   

การด าเนินการตาม CS 4 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก4) ผลผลิตที่ก าหนด เป็นส่วนส าคัญที่ตอบสนองความ

ต้องการ ปัญหาหรือเร่ืองที่สนใจของกลุ่มเปูาหมาย และเปูาหมายระดับสูง หรือไม่ อย่างไร 
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CS 5 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นการส่งเสริมระดับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและ/หรือผู้รับบริการ มีโอกาสในการเข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือ

ความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางในการแก้ปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ และร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน มี  5 ระดับ คือ  

 1. ระดับการให้ข้อมูล (Inform) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่

เป็นระดับที่ส าคัญ เพราะเป็นการเร่ิมต้นที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึง

จะน าไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป 

 2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เป็นการรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆกับสถาบันอุดมศึกษา  

 3. ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ

เกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/ โครงการ การมีส่วนร่วมในระดับน้ี อาจ

ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม 

 4. ระดับการร่วมมือ (Collaborate) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาท

หรือฐานะหุ้นส่วน หรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ  

 5. ระดับการเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนซ่ึงเป็นระดับของการมอบอ านาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนด 

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงจะท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐได้

อย่างเหมาะสม และสามารถท างานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้ง น าไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการท างานที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/ผู้รับบริการได้

ตรงตามความต้องการ และสร้างความประทับใจ/พึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ 

 ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 

          1) กระบวนการหรือการด าเนินการที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ใน

การบริหารราชการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์หรือ

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  และการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อ

ก าหนดเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การ
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ด าเนินการ  ในกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  การจัดหรือให้บริการ

สาธารณะ  เป็นต้น 

          2) การก าหนดให้มีช่องทาง/วิธีการในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น 

รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เว็บไซด์  

การประชุมสัมมนา เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

3)  การก าหนดให้มีคณะกรรมการ/คณะท างานที่มาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและ

หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

คณะกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีองค์ประกอบมาจากผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 4) การจัดกิจกรรมขององค์การที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องและ/

หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับระหว่างกัน เช่น การเข้าร่วม

ประชุมเพื่อวางแผน และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจเป็น

คณะกรรมการชุดเดียวกันกับข้อ 1 โดยมีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมไปถึงเร่ืองการติดตามประเมินผลด้วย 

การด าเนินการตาม CS 5 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก4) ผลผลิตที่ก าหนด เป็นส่วนส าคัญที่ตอบสนองความ

ต้องการ ปัญหาหรือเร่ืองที่สนใจของกลุ่มเปูาหมาย และเปูาหมายระดับสูง หรือไม่ อย่างไร 

 

 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางสาวพรทิพย์  แก้วมูลค า เบอร์ติดต่อ 0 2356 9949 

2. นางสาวตุลาภรณ์  เส็นดาโอ๊ะ เบอร์ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ 8848  

 

CS 6 : สถาบันอุดมศึกษามีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการ

ด าเนินงานของสถาบัน 

 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สถาบัน

ควรด าเนินการเพื่อติดตามผลการให้บริการซ่ึงส่งมอบให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว มผีล

ในเชิงบวก หรือลบ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ในระดับที่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการ คาดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือพึงพอใจ หากนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจ

ก็ต้องวิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสงค์ให้มีการให้บริการ

ในรูปแบบ ช่องทาง หรือวิธีการใด เพื่อให้บริการในรูปแบบดังกล่าวซ้ า หรือพัฒนาให้มีคุณภาพใน

การให้บริการให้ดีข้ึน เพื่อสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ หากนิสิต นักศึกษา 
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และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่พึงพอใจ องค์การต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงการท างานตามต้นเหตุที่

วิเคราะห์ได้ 

 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีวิธีการหลากหลาย 

อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ส าคัญ เน่ืองจากต้องค านึงถึงรูปแบบของค าถามที่ต้องออกแบบเพื่อให้ได้

ค าตอบจากนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรงตามความต้องการขององค์การ  รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับ

ฟังสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งองค์การที่ให้บริการและนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการ

ปรับปรุงการด าเนินงาน และการเตรียมการให้บริการในอนาคตให้แก่ผู้รับบริการ 

 วิธีการวัดความพึงพอใจอาจใช้รูปแบบของแบบสอบถาม Likert Scale การสัมภาษณ์ การ

สัมภาษณ์รายกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นต้น 

 การวัดความไม่พึงพอใจอาจใช้ค าถามประเภทค าถามปลายเปิด ตัวอย่างค าถาม เช่น ท่านต้องการ

ให้หน่วยงานของเราปรับปรุงการให้บริการด้านใดบ้าง/ หากท่านอยากให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานเรา 

ท่านอยากให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะใด / ท่านคิดว่าการให้บริการของข้าราชการ/ การจัดท าคู่มือ

ของหน่วยงานเรามีส่วนใดที่ควรแก้ไข หรือปรับปรุง  เป็นต้น 

 ทั้งน้ี ในการส ารวจความพึงพอใจนอกเหนือจากด้านอื่น ๆ แล้วสถาบันอุดมศึกษาควรส ารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน 

ห้องสมุด ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ และด้านวิชาการ ได้แก่ แผนการผลิต

บัณฑิต การวางแผนรับและผลิตนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การ

ประกันคุณภาพการเรียนการสอน ** 

 **เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 

การด าเนินการตาม CS 6 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก4) ผลผลิตที่ก าหนด เป็นส่วนส าคัญที่ตอบสนองความ

ต้องการ ปัญหาหรือเร่ืองที่สนใจของกลุ่มเปูาหมาย และเปูาหมายระดับสูง หรือไม่ อย่างไร 

 

CS 7 : สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จ

ของงานบริการในแต่ละงาน  โดยมีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดย

ประกาศให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดท าคู่มือการท างานของ

บุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

สถาบันก าหนดข้ันตอน เวลา ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบ และสามารถให้ผู้รับบริการทราบเวลา และก าหนดการแล้วเสร็จของงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้รับบริการ 
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สถาบันควรก าหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ เช่น 

  1) จัดท า”คู่มือการให้บริการ” เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรอย่าง

ชัดเจน เช่น การแต่งการ การทักทาย การรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

  2) มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์และพฤติกรรมให้เป็นผู้มีจิตบริการ  Service Mind  

  3) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริการของบุคลากรโดยการมีตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเชื่อมโยงกับแรงจูงใจหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากน้ีสถาบันต้องมี

การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อ

ราชการให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 

 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นวิธีการที่ท าให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลา และข้ันตอนการติดต่อได้ชัดเจน ซ่ึงถือว่าเป็นแนวทางด าเนินการตามมาตรา 37 ของพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หลักการส าคัญประการ

หน่ึงในการติดต่อราชการของประชาชนผู้รับบริการ คือ ต้องการทราบว่าเร่ืองที่ตนมาติดต่อขอรับบริการ

จากรัฐน้ัน จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะรู้ผล เพราะประชาชนหรือแม้แต่สถาบันจะได้ว างแผนการ

ด าเนินการต่อไป   ดังน้ัน สถาบันจ าเป็นต้องก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการด าเนินการในเร่ืองที่

ประชาชนติดต่อ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าในเร่ืองน้ันจะใช้เวลากี่วันจึงแล้วเสร็จ  จึงเป็นหน้าที่ของ

สถาบันจะต้องก าหนดระยะเวลาทุกงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และต้องประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่ว

กันด้วย 

การด าเนินการตาม CS 7 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของท่านก าหนดความต้องการ ปัญหาหรือเร่ือง

ที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

          เพื่อให้การด าเนินการในหมวด 3  ตอบสนองความต้องการของบัณฑิต นิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถาบันควรให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการรองรับ หรือก าหนดให้มีกิจกรรมด าเนินการต่าง ๆ 

โดยต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรให้รับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น  

      (1)  การจ าแนกกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(2) การก าหนดช่วงทางการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ 

(3) การจัดการข้อร้องเรียน 

(4)  การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการบริการ 

(5) การก าหนดมาตรฐานหรือวิธีการให้บริการของบุคลากร 
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ความเช่ือมโยงของการพฒันาองค์การในหมวด 3 ตามเกณฑ์ฯ ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์ฯ 

ข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 

CS1 3.1(1) ม. 8 

CS2 3.1(2) ม. 38, 40 

CS3 3.1(2),3.2(6)  ม. 8, 38,39, 41 

CS4 3.2(4) (7) ม. 30,31,38-41 

CS5 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS6 3.2((5),(8) ม. 38, 41-42 

CS7 3.1 (2)  3.2(5) ม. 8 ,45 
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                          หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

 

 

การด าเนินการในหมวดน้ี จะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่สอดคล้อง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองค์การ เพื่อใช้ติดตามการปฏิบัติงานประจ าวันและผลการ

ด าเนินงานตามเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึง

น าข้อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา

องค์การ 

อีกประการหน่ึงที่ส าคัญคือ องค์การต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและ

สารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถ

น าไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการความรู้ ซ่ึงเป็นการสร้าง

สินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับองค์การ โดยพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่

องค์การ และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์การ 

 

IT 1 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ นอกจากน้ี ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติราชการ รวมทั้ง ตัวช้ีวัดตาม 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

นอกจากน้ีต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

รวมทั้งตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยดังน้ี 

ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน : ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวข้อมูล แหล่งข้อมูล ความถี่ในการเก็บข้อมูล การสอบ

ทานข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล  

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน : ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง การสนับสนุนตัวข้อมูล แหล่งข้อมูล ความถี่ในการเก็บ

ข้อมูล การสอบทานข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล ส าหรับตัวชี้วัดตามค ารับรองสถาบันต้องมีครบทุกมิติตั้งแต่ปี 

2549-2554 

ทั้งน้ี ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ความครอบคลุม 

ความถูกต้อง และความทันสมัย 
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 ความครอบคลุม หมายถึง การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานของสถาบันอย่างครบถ้วน 

 ความถูกต้อง หมายถึง การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีระบบการตรวจสอบข้อมูลก่อน

ท าการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดให้มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและ

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

 ความทันสมัย หมายถึง การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มี

ความทันสมัยพร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ มีการท าวิจัยและการประชุม

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัย 

 

IT 2: สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดทั้ง 5 ฐานข้อมูล 

สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล คือ ด้านนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่

สถาบันอุดมศึกษาได้รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ได้ 

 

IT 3: สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการทบทวนกระบวนงานที่สร้างคุณค่า และทบทวนฐานข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างประโยชน์ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนมากจะเป็น

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่  ซ่ึงมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตาม

ภารกิจของสถาบัน เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

สถาบันอุดมศึกษาควรมีก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1  กระบวนการ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง 

และทันสมัยอยู่เสมอ  
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IT 4 :  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมทั้ง รายช่ือเว็บไซต์

ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายช่ือคณะท างานผู้รับผิดชอบจัดท า

ข้อมูล ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ให้ สกอ. ภายในเวลาที่ก าหนด 

สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามแนวทางที่ สกอ. ก าหนด โดย สกอ. จะประเมินผลจากระบบ

ฐานข้อมูล หรือระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ  ได้แก่ 

 วันที่ / เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ได้ปูอนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของ สกอ. 

 การตรวจสอบข้อมูลตาม URL ของเว็บไซต์ที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งมายัง สกอ. ว่า

เป็นช่องทางการเผยแพร่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายชื่อคณะท างาน และช่องทาง

การติดต่อสื่อสาร 

 

IT5 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้านนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร ภาวการณ์ มีงานท าของบัณฑิต และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งมีครุภัณฑ์

การศึกษาและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษามีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือ

แผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้นิสิต นักศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม* 

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้

มีระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถได้รับบริการที่

สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน โดยมีจุดประสงค์ที่จะลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น ลดความสูญเสียด้าน

ทรัพย์สินและเวลาให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แก่ประชาชนเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล การจัดท าเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

ให้บุคคลภายนอกสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากน้ีการด าเนินการในข้อน้ี ยังหมายความรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ได้ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด (ประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู) ได้แก่ ต้องจัดให้มีสถานที่

หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ต้องจัดท าดัชนีหรือ

รายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชน สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วย

ตนเอง ฯลฯ ในการจดัข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์
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ขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง

รวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามที่กฎหมายก าหนด อย่างน้อยได้แก่ 

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง

ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

ของเอกชน 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชน ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งน้ีให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา

ไว้ด้วย 

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามข้างต้นน้ี ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประกาศอื่นใดที่ไม่เป็นการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ัน 

* ทั้งน้ี ในการจัดให้มีครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา 

น้ัน ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 

 

IT6 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ  

แนวทางการท าให้มั่นใจว่าระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) มีความ

ไวในการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง อาจมาจากกระบวนการทบทวนวิธีการวัดผล ความถี่ในการทบทวน

ระบบ การมีกระบวนการในการค้นพบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การมีตัวชี้วัดที่หลากหลายและ

ครอบคลุม การมีตัวชี้วัดน า (Leading Indicators) เป็นต้น 

การจัดระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ให้มีความไวในการบ่งชี้ถึง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งจากภายในและภายนอก อาจมีแนวทางการด าเนินการได้ ดังน้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดประเภทของตัวชี้วัดออกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อให้ไวต่อการ

ติดตาม เฝูาระวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษ (มีผลกระทบต่อ

http://www.krisdika.go.th/searchResult.jsp?head=4&searchindex=0&collection=comment&searchVal=กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.krisdika.go.th/searchResult.jsp?head=4&searchindex=0&collection=comment&searchVal=กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=271
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=317&Itemid=467
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=318&Itemid=467
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=318&Itemid=467
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=330&Itemid=467
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=330&Itemid=467
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=330&Itemid=467
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=222&Itemid=467
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ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของสถาบันอุดมศึกษา และมีผลกระทบต่อนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัด) ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมาก และตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นปกติ 

 เมื่อแยกประเภทตัวชี้วัดแล้ว ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามให้สอดคล้องกับประเภท

ตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษ ควรติดตามทุกสัปดาห์ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตาม

มาก ควรติดตามทุกเดือน เป็นต้น 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้มีตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดน า (Leading Indicators) เพื่อใช้ติดตามและรับทราบผลการ

ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายและสามารถจะบรรลุผลลัพธ์ได้หรือไม่ ซ่ึงหากผลตามตัวชี้วัดน าไม่

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ สถาบันอุดมศึกษาจะได้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้ 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกใช้กลไกที่ช่วยในระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย 

(Warning System) ได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน เช่น การก าหนดระบบการเตือน

ภัย (Warning System) แบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, 

Management Cockpit, War Room) เป็นต้น 

โดยที่ระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ดังกล่าว จะก่อให้เกิด 

ระบบที่ช่วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ได้แก่ 

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบสารสนเทศส าหรับ

ผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System : GIS) เป็นต้น 

 

IT7 : สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ 

 แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด

องค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น 

 การจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

o สถาบันอุดมศึกษาเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็น 3 องค์ความรู้จากอย่างน้อย 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน และไม่ควรซ้ าซ้อนกับองค์ความรู้ที่สถาบันอุดมศึกษาได้เคยเลือกมา

จัดท าแผนการจัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจ าเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

ทบทวนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากข้ึนหรือครบถ้วนสมบรูณ์ยิง่ข้ึนอยา่ง

ชัดเจน พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้น้ันประกอบด้วย (หากสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการ

ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว ให้แสดงหลักฐานตามประเด็นดังกล่าว) 

o การจัดท าและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู้ ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการ

จัดการความรู้ต่างๆ ตามข้ันตอนทั้ง 7 ข้ันตอน ( Knowledge  Management  Process = KMP) และ



            

 
203 

203 

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  6 องค์ประกอบ ( Change  Management  Process = CMP) 

น ามาบูรณาการร่วมกัน  

o สถาบันอุดมศึกษาควรต้องด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้ส าเร็จ

ครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด าเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละข้ันตอน 

 (รายละเอียดตามภาคผนวก จ - 1) 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม        

ส านักงาน ก.พ.ร. 

   1. นางกลิ่นจันทร์  เขียวเจริญ  เบอร์ติดต่อ 0 2356 9939 

   2. นางสาวกาญจนา ลพเลิศ  เบอร์ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ 8992  

 3. นางสาวภัทธิรา พัชรภัค  เบอร์ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ 8977 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 

 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่องค์การในปัจจุบันจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งคือการบริหารจัดการ ทุนมนุษย ์

(Human Capital) ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยุคเศรษฐกิจ องค์ความรู้ 

(Knowledge Economy) โดยการให้ความส าคัญกับการบริหารคน นับตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก พัฒนา

องค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ และการรักษาคน เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ดังน้ัน 

องค์การจะต้องบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด ผู้บริหารองค์การจะต้อง

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถจัดการแก้ปัญหาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

 ในหมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินว่าระบบงาน และระบบการเรียนรู้ของ

บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งไปใน

แนวทางเดียวกันกับเปูาประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร รวมทั้ง

ประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร

และสถาบันอุดมศึกษา 

 

HR1 : สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความ

คล่องตัวและการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และความผูกพันต่อสถาบัน 

 การจัดระบบบริหารงานบุคคล สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ วิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   วิธีการที่เป็น

ทางการ คือ การจัดการท างานตามโครงสร้างขององค์การ  วิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดการ

ท างานเป็นทีม หรือหน่วยงานเฉพาะกิจ เป็นต้น ซ่ึงการจัดระบบงานที่ดีควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 

การกระจายอ านาจการตัดสินใจ และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในการระบบการท างาน 

ครอบคลุมถึง วิธีการจัดการท างานของบุคลากรเป็นกลุ่มงาน การบริหารก าลังคน วิธีการจัดการให้แต่ละ

ต าแหน่งงานท างานตามความรับผิดชอบให้บรรลุผล การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร การยกย่องชมเชย การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 
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HR2 :  สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของ

บุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน 

 1. การก าหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และของบุคลากร 

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

  1.1 ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจใน

การท างาน ได้แก่ ความส าเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณงานที่

รับผิดชอบ การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 

  1.2 ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมในการท างานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถปูองกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน 

ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน การให้ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างานครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การปูองกันภัย 

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความมั่นคงใน

งาน และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

  ในการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร

ทุกระดับ ทุกประเภท ควรค านึงถึงความเสมอภาค ความโปร่งใส่ ความเป็นธรรม ความสมัครใจ ความ

จ าเป็นและความเร่งด่วนประกอบด้วย อีกทั้ง ผู้บริหารต้องให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วม โดยการ

ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน าความคิดเห็นดังกล่าวมาก าหนดปัจจัย เช่น การส ารวจความพึง

พอใจเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการของสถาบันฯ เป็นต้น 

 2. การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้าง

แรงจูงใจของบุคลากร  

  เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยดังกล่าวแล้ว ต้องน ามาวิเคราะห์

จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือก าหนดตัวชี้วัดและวิธี

ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร เช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการ

หยุดงาน อัตราการเข้าออกงานของบุคลากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ความปลอดภัย ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ความ

เข้าใจของบุคลากรในบทบาทหน้าที่ของตน การรับรู้ข้อมูล เป็นต้น และน ามาปรับปรุงปัจจัยด้านต่าง ๆ 

โดยในกระบวนการที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีน้ัน ต้องมีการจัด และก าหนดปัจจัยต่างๆ ทั้งสอง

กลุ่ม คือปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างานทั้งสองอย่างพร้อมกัน ซ่ึงสถาบัน

ฯ ควรสร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยค านึงถึงปัจจัยดังกล่าว ซ่ึงได้แก่ 

มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
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บุคคลในที่ท างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน เป็น

ต้น ดังน้ันปัจจัยค้ าจุนเหล่าน้ีจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น และเมื่อมีปัจจัยเหล่าน้ีอยู่แล้วก็จะเป็น

การง่ายที่จะจูงใจผู้ปฎิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

   สภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย 

การปูองกันภัย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

  ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้

บรรลุเปูาหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

  สถาบันอุดมศึกษาควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อน ามาออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม 

เพื่อสร้างความ พึงพอใจให้กับบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากรที่ดีข้ึน เช่น ด้านสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จัดกีฬา 

กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง โทรทัศน์วงจรปิด มีการแลกบัตร

ผ่านเข้าออกส าหรับบุคคลภายนอก ด้านการปูองกันภัย มีระบบปูองกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความ

พร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการจัดสถานที่

ท างานให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ด้านอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น  

นอกจากน้ีควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายเพื่อทบทวนการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ** และการ

บริการที่สอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากร 

  แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เช่น การให้ค าปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรืองาน

ประเพณีต่าง ๆ  การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การดูแลบุตรของบุคลากร ในชั่วโมง

ท างาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันท า การอนุญาตให้ลาหยุดกรณีพิเศษ

เพื่อรับผดิชอบครอบครัวหรือเพื่อบริการชุมชน การฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัยในที่พักอาศัย เวลาและ

สถานที่การท างานแบบยืดหยุ่น การช่วยให้บุคลากรหางานใหม่เมื่อถูกเลิกจ้าง สวัสดิการหลัง

เกษียณอาย ุการขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

  นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่ก าหนดไว้ สถาบันอุดมศึกษาควรมีการส ารวจ

ความต้องการของบุคลากรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติม เช่น ชั่วโมงการท างานที่

ยืดหยุ่น การจัดบริการรถรับส่ง กิจกรรมการเรียนรู้ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันท า เป็นต้น และน ามาก าหนดเป็นโยบายจัดระบบ
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สวัสดิการ การให้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท รวมทั้งด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการ บริการต่าง ๆ ที่จัด

ให้ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

      **ในการบริหารสวัสดิการควรด าเนินการให้เป็นไปตามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ในด้านการบริหารจัดการ 

 

HR 3 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี

ประสิทธิผล* และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 

 สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงอาจ

ด าเนินการตามแนวทาง ดังน้ี 

  1. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้

บุคลากรทราบ 

  2. บุคลากรทุกคนจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

  3. ผู้บังคับบัญชาสรุปผลการประเมิน 

  4. จัดเรียงล าดับผลการประเมิน 

  5. เมื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบัติงาน แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคล  ส าหรับบุคลากรที่

มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการผู้น้ัน

ทราบเป็นรายบุคคล และให้ชี้แจง แนะน า หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 นอกจากน้ัน สถาบันฯ ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่าง

และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล และด าเนินการให้สอดคล้องกับ

ระบบงานของสถาบันฯ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาจากผลงานที่ได้จากการ

ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 * การด าเนินการตาม HR 3 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม ง-7 หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิตของหน่วยงานมี

การประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตในการน าส่งผลผลิตว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร 
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HR4 :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

 ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้

อาจารย์ประจ าของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิต

นักศึกษา และจัดให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้

หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ การ

จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการก าหนดจ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงเรียน

ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน  มีการ

เรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  

สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียน  

เป็นส าคัญ โดยใช้การเก็บข้อมูลจริงจากอาจารย์ประจ าของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการ

จัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน  สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตหรือจ านวน

ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การส ารวจข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ประจ า

ของสถาบัน  หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลด้วย

วิธีการอื่นๆ  เช่น  การสังเกตการเรียนการสอน  การสังเกตวิธีการตั้งปัญหาหรือตั้งโจทย์ของผู้สอน  และ

พิจารณาจากงานที่ผู้สอนมอบหมาย เป็นต้น 

 ในการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สามารถด าเนินการได้ ดังน้ี 

  1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ รู้เปูาหมายของการจัด

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 

  2. มีมาตรการให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่  ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ

เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนน้ีมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละ

รายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  3. มีการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของอาจารย์ประจ าของสถาบัน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของอาจารย์

ประจ าส่วนใหญ่   ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้  โดยการลดสัดส่วนการ

ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้

มากข้ึน 
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  4. น าข้อมูลผลการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนตาม

ประเด็นที่ 3 มาด าเนินการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 

  5. น าข้อมูลผลการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนตาม

ประเด็นที่ 3 หรือการจัดให้มีการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าของสถาบันที่สอดคล้อง

กับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถน าผล

ที่ได้มาปรับเปลี่ยน  การจัดการสอนของอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพได้ 

  6. มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับ

หลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของสถาบัน 

โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ รวมถึงความคุ้มค่า

ของการใช้งบประมาณ ในการจัดการศึกษาของสถาบัน 

  7. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาสือ่และการเรียนรู้

ของผู้เรียน และน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียน 

 

HR5 :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการ

วางแผนป้องกัน การกระท าผิดจรรยาบรรณฯ  มีมาตรการก ากับดูแลและด าเนินการกับ

ผู้ไม่ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง  มี แนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบั ติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชพี

ที่ได้ก าหนด โดยสามารถด าเนินการได้ ดังน้ี 

  1. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลปูอนกลับและความ

คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่น ที่มีต่อคณาจารย์ของสถาบันในเร่ือง

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และสถาบันน าข้อมูลน้ีไปใช้

อย่างเป็นระบบในการก ากับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

 2. พัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งข้ึน มีการวางแผนปูองกันการกระท าผิดจรรยาบรรณฯ มีการก าหนดหรือ

ปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลและด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มี

แนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 

  3. มีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผล การด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดท าเป็นรายงาน เสนอต่อผู้มีอ านาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน 
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 ตลอดจนควรมีการวางแผนปูองกันการกระท าผิดจรรยาบรรณฯ มีมาตรการก ากับดูแลและ

ด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 

HR 6  : สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท

ก าหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้างความสอดคลอ้งเชงิ

ยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ นอกจากน้ี การ

จัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุ่งเน้น

เพียงงานประจ า (Routine Work) ซ่ึงเป็นงานในเชิงรับมาเป็นการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหาแนวทาง

ปฏิบัติว่ากิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการอยู่ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง 

การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถช่วยให้สถาบันฯนั้นๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธ์

ศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร โดยการก าหนดกลยุทธ์และการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและ

งบประมาณด้านบุคคลต่อไป 

ดังน้ัน ในการน าแผนด้านทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน SP 3 ควรครอบคลุม

ในเร่ือง  

 การวางแผนและบริหารก าลังคน 

 การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 

 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพื่อสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 

 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากร

มากข้ึน เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการ

ท างานที่ต้องการให้เกิดข้ึน 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 
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 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี  

 2. การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การ

ฝึกอบรม เป็นต้น และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่ เลี้ยง การสอนแนะ 

(Coaching) และ การสอนงานอย่างใกล้ชิด (Mentoring) เป็นต้น  

 

HR 7 : สถาบันฯมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร* เพื่อสร้างขวัญและ 

ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

 การก าหนดแผนการสร้างความก้าวหน้าในงานจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และ จะ

ท าให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของตนเอง อีกทั้ง การก าหนดแผนการสร้างความ ก้าวหน้าในงานที่

ชัดเจนสามารถน ามาใช้ในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ ได้เหมาะสม เช่น การสรร

หาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของก าลังคนในต าแหน่งงานที่ว่าง การวางแผน

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน หรือโอนย้ายงาน การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เป็นต้น 

 การจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในงานให้กับบุคลากรควรอยู่บนพื้นฐานของความ

สมรรถนะ (Competency) ของกลุ่มงาน ซ่ึงเร่ิมจากการก าหนดประเภทกลุ่มงาน (Job Family) ให้

ชัดเจน โดยกลุ่มงานที่ก าหนดข้ึนมาน้ันจะพิจารณาจากความสามารถที่เหมือนกันให้จัดอยู่ในกลุ่มงาน

เดียวกัน หลังจากน้ันพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งงาน ในการเลื่อนต าแหน่งหรือ

การโอนย้ายกลุ่มงานให้มีความเหมาะสม 

 

 เพื่อให้การด าเนินการในหมวด 5 เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สถาบันฯควรให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ที่เกี่ขวข้อง โดยอาจก าหนด

เป็นแผนงาน/โครงการรองรับ หรือก าหนดให้มีกิจกรรมด าเนินการต่าง ๆ โดยต้องมีการสื่อสารให้

บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น 

 (1) การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะและความต้องการ 

 (2) การก าหนดวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

  (3) การก าหนดระบบสนับสนุนบุคลากรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ และการบริการต่าง ๆ  

 (4) การก าหนดกลไกในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจ 
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ความเช่ือมโยงของการพฒันาองค์การในหมวด 5 ตามเกณฑ์ฯ ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์ฯ  

ข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

บริหารกิจการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 

HR 1 5.1 ก (1) ม 47 

HR 2 5.3 ก (16) 

5.3  ข (18,19,20) 
- 

HR 3 5.1 ข (4) ม 47 

HR 4 5.2 ก (9) - 

HR 5 5.1 ข (4), 5.1 ค (5) ม 20 

HR 6 5.1 ค (5) 5.2 ก 

(9,11,12), 5.2 ข (14) 
ม 47 

HR 7 5.1 ค (7)  - 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

 

 

  หมวดการจัดการกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญด้านผลผลิตและบริการ เพื่อการ

สร้างคุณค่า ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจขององค์การ ตลอดจนการปรับปรุง

ผลการด าเนินการขององค์การ เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านกระบวนการที่ส าคัญทั้งหมด เป็นที่รวมของ

ข้อก าหนดต่าง  ๆ  เพื่อให้การจัดการกระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช่น การออกแบบที่มี

ประสิทธิผล การมุ่งเน้นที่การปูองกันความผิดพลาดของกระบวนการ ความเชื่อมโยงกับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และองค์การอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส าคัญ รวมทั้งผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการและการเงิน รวมถึงระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการประเมินผล การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการเรียนรู้ขององค์การ 

 การจัดการกระบวนการจึงมุ่งเน้นที่ความคล่องตัว การลดต้นทุน และการลดรอบเวลา  ซ่ึง

องค์การควรจัดการกระบวนการให้มีความสามารถในการปรับตัวหรือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น 

และมีประสิทธิผลต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการให้บริการที่หลากหลาย

ตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะราย ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับยุทธศาสตร์ของ

องค์การ นอกจากน้ี  การจัดการกระบวนการยังครอบคลุมถึงการออกแบบงานที่ตัดสินใจว่าจ้าง

หน่วยงานภายนอกให้ด าเนินการแทน  การท าข้อตกลงกับผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ และ

การท าข้อตกลงด้านความร่วมมือในรูปแบบแปลกใหม่   ความยืดหยุ่นอาจจ าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ที่

จ าเป็นและใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่ส าคัญเพื่อติดตามทุกแง่มุมของการจัดการกระบวนการโดยรวม  

 

PM 1 :  สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน 

กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่วนมากจะเป็น

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่  ซ่ึงมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตาม

ภารกิจของสถาบัน เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

 นอกจากน้ีกระบวนการที่สร้างคุณค่ายังเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรและ

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแผ่นดิน แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าก็เพื่อให้

ค านึงถึงที่มาแห่งวัตถุประสงค์ของกระบวนการส าคัญต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบ

กระบวนการเหล่าน้ัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าน้ีอาจมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงควรมีการระบุ

แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าไว้ เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการหาก

มีความจ าเป็นในอนาคต 
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           แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าน้ันมาจากหลักของการวิเคราะห์การสร้างคุณค่า 

(Value Creation Analysis) และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

คุณค่าตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรทั้งหลาย จนถึงมุมมองของคุณค่าในสายตา

ของผู้รับผลจากกระบวนการน้ันโดยตรง รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการตั้งค าถาม

ใน 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

6) สถาบันได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีหรือไม่ 

7) คุณค่าใดที่เด่นชัดที่สุดในผลิตภัณฑ์และการบริการ 

8) ประโยชน์และผลที่เกิดแก่สถาบันเอง จากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการเหล่าน้ี 

9) คุณค่าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หรือไม่ 

10) ผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อประชาชนและสังคมคืออะไร 

ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าน้ัน สถาบันอาจจ าเป็นต้องก าหนดระดับชั้น

ของการวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการและความ

รับผิดชอบในการปรับปรุงงาน ตัวอย่างเช่น ระดับกรมอาจระบุเป็นเพียงพันธกิจหลักไว้ 3- 4 เร่ือง ในแต่ละ

พันธกิจจะด าเนินการโดยกลุ่มงานหรือกองต่าง ๆ ซ่ึงยังประกอบด้วยระบบงานซ่ึงเรียกว่ากระบวนการ

ระดับบน (High Level Process) และในระบบงานเองก็อาจแตกได้เป็นกระบวนการย่อยต่าง ๆ ซ่ึงสามารถ

ระบุผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบกระบวนการได้ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการกระจายกระบวนการระดับบน

ลงมาเป็นระดับปฏิบัติการก็เพื่อประโยชน์ในการระบุผลลัพธ์ที่ต้องการและตัวชี้วัดภายในกระบวนการ

เพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุม และปรับปรุงการท างานได้อย่างมีประสิทธิผลน่ันเอง 

 

PM 2 :  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจาก

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดด้านกฎหมาย และ

ข้อก าหนดที่ส าคัญที่ช่วยวัดผลการด าเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อ

ความส าเร็จ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามสถาบันอุดมศึกษาก าหนดข้ึน โดยต้องสอดคล้องกับ

ความคาดหวังหรือความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการต้องการการ

บริการที่รวดเร็ว ดังน้ัน ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ระยะเวลาในการให้บริการ หลังจากได้ข้อก าหนดแล้ว 

สถาบันอุดมศึกษาจะน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ข้อก าหนด

ที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า อาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ 

 ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าควรก าหนดจากความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งสถาบันต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและน ามาจัดท า

เป็นข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการเพื่อส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หลังจากได้

ข้อก าหนดแล้ว จะน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 
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ข้อก าหนดที่ส าคัญน้ีคือปัจจัยน าเข้าของการออกแบบกระบวนการ เป็นแนวคิดในเชิงปูองกัน

ตั้งแต่เร่ิมต้น ดังน้ันผู้ออกแบบกระบวนการ (Process Designer) จึงต้องน าข้อมูลจากทุกส่วนที่

เกี่ยวข้องมาพิจารณา ทั้งจากภายในและภายนอก ข้อจ ากัดและปัญหาในอดีต การเติบโตและโอกาสใน

อนาคต เพื่อให้ทราบความต้องการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ชัดเจนก่อนเร่ิมต้นการออกแบบ เช่น ความ

ต้องการของกลุ่มผู้รับบริการหรือลูกค้าหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ

กระบวนการ เช่น กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แนวโน้มของ

พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดและทางสังคม เป็นต้น 

ในการพิจารณาจัดท าข้อก าหนดยังต้องค านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ผลกระทบที่อาจมีต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นและระยาว ขีดความสามารถของสถาบันเองและความพร้อมของ

ทรัพยากร ความเป็นไปได้ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคต ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความต่อเน่ืองของงบประมาณ มาตรฐานการควบคุม 

ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน การประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ เป็นต้น 

นอกจากน้ีการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ สถาบันต้องมั่นใจว่าข้อก าหนดที่ส าคัญดังกล่าวมี

กระบวนการจัดการที่ช่วยวัดผลการด าเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

ควรน าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการวางแผนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการให้บริการ ท าให้สามารถ

ก าหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายได้    

การด าเนินการตาม PM 2 สอดคล้องตามระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ (PART) ในค าถาม (ง4) หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการน าต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือไม่ อย่างไร และค าถาม (ง5) หน่วยปฏิบัติ

น าส่งผลผลิตของหน่วยงานมีกระบวนการจัดการที่ช่วยวัดผลการด าเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร 

 

PM 3 : สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญใน PM 2 และน า

ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องที่ส าคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเน่ือง  

เมื่อสถาบันส ารวจความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลการส ารวจเพื่อ

สรุปผลความต้องการของผู้รับบริการ น ามาจัดล าดับความส าคัญของความต้องการและแปลงความ

ต้องการที่ได้ให้เป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  รวมทั้ง ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการตาม

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ออกแบบกระบวนการโดยน าข้อก าหนดและตัวชี้วัดเพื่อใช้ควบคุมกระบวนการ  

(Process Specification) 

การออกแบบกระบวนการนอกจากพิจารณาข้อก าหนดของกระบวนการแล้ว ควรพิจารณาปัจจัย

อื่น ๆ ของสถาบันดังน้ี 

- องคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป   
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- ข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ผลิตภาพ การควบคมุค่าใช้จา่ย และปัจจัย

ประสิทธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ 

- เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของสถาบัน 

 ทั้งน้ีเพื่อน าเอาองค์ความรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของทุกส่วนงานมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ รวมทั้งข้อก าหนดด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ รอบเวลา ข้ันตอน ผลิตภาพ 

ความประหยัด ความคุ้มค่า มาใช้ประกอบในการออกแบบ ข้อมูลดังกล่าวน้ีเกิดจากการรวบรวมข้อมูล

และการประมวลผลการท างานในอดีตที่ผ่านมา (จากหมวด 4) เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ัน

การออกแบบจึงหมายความรวมถึงการออกแบบใหม่ของกระบวนการท างานเดิมเพื่อปรับปรุงระบบงาน

ให้ดีข้ึน การออกแบบกระบวนการท างานจึงข้ึนกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบัน 

แนวทางในการด าเนินการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้ส่งผลต่อนิสิต นักศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการบรรลุพันธกิจของสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 20 มาตรา 27 

               

PM 4 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบ

ต่อการจัดการกระบวนการเพื่อให้สถาบันจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

 สถาบันมีวิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ

หรือภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงได้ค านึงถึงการ

ปูองกัน การจัดการ ความต่อเน่ืองของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การ

จราจล หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 

 

PM 5 : สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้

บุคลากรน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหน่ึงของการน ากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุผลตามข้อก าหนดที่ส าคัญ  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของงาน เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน  ซ่ึงการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อาจจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจะครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

กระบวนการที่สร้างคุณค่าทั้งหมด และกระบวนการสนับสนุนครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

กระบวนการสนับสนุนทั้งหมด 
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 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อยซ่ึงอย่างน้อยควรประกอบด้วย Work Flow และมาตรฐาน

คุณภาพงาน 

        มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เช่น ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน)  ความคุ้มค่า

ของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น 

 สถาบันควรมีวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ บุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติให้

เป็นไปตามข้อกก าหนดต่าง ๆ เช่น จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่วิธีการปฏิบัติงานไว้ใน 

Intranet การอบรมบุคลากร เป็นต้น รวมทั้ง จะต้องมีการติดตามประเมินผลการน ามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานไปใช้อย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้เมื่อแต่ละกระบวนการได้น าปฏิบัติ ควรน าประสบการณ์หรือบทเรียนที่มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทั้งภายในกระบวนการ และระหว่างกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนงานดังกล่าวควรมีระบบที่ช่วยสนับสนุน เช่น ระบบการจัดการความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี

การวิเคราะห์ผลของกระบวนการที่ชัดเจน   

ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการจะต้องน าไปสู่การพัฒนาทีต่อ่เน่ืองใน

ด้านต่าง ๆ ขององค์การ  เช่น นวัตกรรมของกระบวนการ การมอบอ านาจการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบ (empowerment) ให้กับบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การจัดการ

ความรู้ การบริหารโครงการ  เป็นต้น 

ทั้งน้ี อย่างน้อยสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริหารการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา

ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งใน

ด้านการวางแผนรีบนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การ

เรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ** 

**เพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 

 

PM 6  : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุนเพื่อให้ผลการด าเนินการดีข้ึนและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท างาน

ซ้ า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ 

การปรับปรุงกระบวนการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดการกระบวนการ เป็นการบริหารงาน

ตามแนวคิดของวงจร P – D – C – A หรือ Plan – Do – Check – Act ซ่ึงเป็นวงจรของการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ือง เป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนาและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ

ปรับปรุงกระบวนการมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามการปรับปรุงต่าง ๆ 
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ต้องอยู่บนพื้นฐานของการส่งมอบคุณค่าที่ดีข้ึนแก่ผู้รับบริการและประชาชน ซ่ึงดูจากผลลัพธ์ของ

ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง กลไกการปรับปรุงที่สมบูรณ์น้ันควรมีการบูรณาการกันในทุก

ระดับชั้น กล่าวคือ มีการปรับปรุงในระดับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานประจ าวัน ในระดับกระบวนการหรือ

กระบวนงาน และในระบบงาน ซ่ึงการปรับปรุงทั้งหลายจะมีความต่อเน่ืองได้ข้ึนกับปัจจัยส าเร็จ

ดังต่อไปน้ี 

1) ความใส่ใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเห็นการปรับปรุงและการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในทุกระดับ ดังน้ันผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาวางแผนระบบการ

ปรับปรุงในภาพรวม และขับเคลื่อนการปรับปรุงให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์การโดยกระบวนการและกลวิธีต่าง 

ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ดูหมวด 1.1 ค(4)-(6)) 

2) ความชัดเจนของเปูาหมายในการปรับปรุงและทิศทางที่สถาบันต้องการจะพัฒนาไปถึง

เปูาหมายน้ีต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอไปยังบุคลากรทุกส่วน 

3) เปูาหมายการปรับปรุงสถาบันต้องเป็นส่วนส าคัญที่ระบุอยู่ในแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดในการ

ปรับปรุงประจ าปี 

4) มีการติดตามแผนงานการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีกลไกในการแก้ไขปัญหา 

5) แรงจูงใจและความพร้อมใจของบุคลากรในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพื้นฐานความรู้ของ

บุคลากรในการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร 

 การปรับปรุงกระบวนการอาจเกิดข้ึนได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้าวกระโดด ที่

ส าคัญคือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันควรคิดวิธีการที่จะยกย่องเชิดชูและให้ก าลังใจกับบุคลากรที่สร้าง

ความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุงทั่วทั้งองค์การ 

 ผลจากการปรับปรุงงานควรรวบรวมเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการความรู้ของสถาบัน

และน าไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขยายผลทั่วทั้งองค์การ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใน

ที่สุด 

การปรับปรุงกระบวนการอาจอธิบายเป็นข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

6) ระบุหรือค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรุงต่าง ๆ แนวทางในการ

ค้นหาน้ี อาจเกิดจากกลไกดังต่อไปน้ี 

 การก าหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายประจ าปี 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการท างานและระบบงานโดยปกติ 

 กิจกรรมการปรับปรุงในสถาบัน เช่น ระบบข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มย่อย 

กิจกรรม 5ส กิจกรรม CQI เป็นต้น 

 โครงการรณรงค์ประจ าปี 

 การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking) 

7) ก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงานให้ชัดเจนทั้งในระดับกิจกรรม 

โครงการ และระบบงาน แม้ว่าเปูาหมายการปรับปรุงอาจมีหลากหลายตามกระบวนการ แต่ทุกเร่ืองมี
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จุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งสิ้นคือการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการท างานให้ดีข้ึนเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มารับ

บริการ 

8) จัดทีมงานปรับปรุง ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน ทีม

ปรับปรุงงานควรประกอบด้วย หัวหน้าทีม สมาชิก ที่ปรึกษากลุ่ม และผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหา (ผู้ที่

ต้องการเห็นปัญหาน้ันถูกแก้ไข) ในการรวมตัวกันของทีมปรับปรุงงานน้ันให้พิจารณาธรรมชาติของทีม

และระดับการพัฒนาการของทีมด้วย รวมทั้งพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา วิธีการ

เร่ิมต้นที่ดีที่สุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในเทคนิคและข้ันตอนของการแก้ปัญหาและเคร่ืองมือพื้นฐาน

ต่าง ๆ การอบรมน้ีควรจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

9) จัดท าแผนงานและโครงการระบุกิจกรรมและกรอบเวลาการด าเนินการ พร้อมทั้ง

เปูาหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

5)  ด าเนินการตามแผนงาน และติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระยะ 

 

 

 เพื่อให้การด าเนินการในหมวด 6 เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สถาบันควรให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจก าหนดเป็น

แผนงาน/โครงการรองรับ หรือก าหนดให้มีกิจกรรมด าเนินการต่าง ๆ โดยต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรให้

รับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น 

(1)  การก าหนดแนวทางและวิธีการในการก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 

(2)  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

(3)  การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อข้อก าหนดที่ส าคัญรวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกของสถาบัน 

(4)  การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อให้สามารถบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5)  การควบคุมต้นทุนและการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบทดสอบและการแก้ไข

ข้อผิดพลาดในกระบวนการ 

(6)  การก าหนดกลไกในการปรับปรุงกระบวนการและเรียนรู้จากการปรับปรุงน้ัน เพื่อการขยายผล 

และพัฒนาจนเกิดการเรียนรู้ขององค์การ 
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ความเช่ือมโยงของการพฒันาองค์การในหมวด 6 ตามเกณฑ์ ฯ ข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์ฯ 

ข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 

PM1 6.1 (1) - 

PM2 6.1 (2) - 

PM3 6.1 (3) ม. 20,27-29 

PM4 เกณฑ์ MBNQA 2008  

6.1 © Emergency Readiness 

- 

PM5 6.1 (4) ,6.2 (10)  ม. 27,28 

PM6 6.1 (5)(6) ,6.2 (11)(12) - 
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ส่วนที่ 3  

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

การด าเนินการครบถ้วนถือเป็นการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน   ซ่ึง

หมายถึง  ด าเนินการตามประเด็นขอบเขตที่ระบุไว้ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ัน

พื้นฐาน 

ส าหรับเทคนิควิธีการ  หรือเคร่ืองมือบริหารจัดการที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้เพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดีในแต่ละข้อของเกณฑ์ในแต่ละหมวด  สถาบันอุดมศึกษาต้องค านึงถึงความเหมาะสม

ตามบริบทขององค์การ  ซ่ึงสามารถใช้ค าอธิบายเกณฑ์ในแต่ละหมวดข้างต้นเป็นแนวทางประกอบใน

การด าเนินการได้ด้วย เพื่อส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง

ต่อไป 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

LD1 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนด 

ทิศทางการท างานท่ีชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง

วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เปูาประสงค์หรือผลการ

ด าเนินการท่ีคาดหวังของสถาบัน โดยมุ่งเน้น

นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีการ

ส่ือสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร 

เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการน าไป

ปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การ

ด าเนินการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

A  มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และค่านิยมหลักท่ีแสดงให้เห็นถึง

การมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยอาจจัดท าเป็นแผนภาพ (Flow Chart) 

ของกระบวนการ  

 มีระบบ/ช่องทางการส่ือสารนโยบาย ทิศ

ทางการด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและ

เปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

 ระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการท่ีชัดเจน 

D  บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับทิศ

ทางการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

L  มีการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ

นโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานท่ี

ก าหนด  

 มีการสรุปข้อมูลท่ีได้จากการส่ือสารผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ และน าข้อมูลนั้นมาใช้มาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติ 

I  ทิศทางการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความสอดคล้องพันธ

กิจ/ ความต้องการ /ความคาดหวังของนิสิต 

นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

LD2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของ

สถาบันอุดมศึกษามีการมอบอ านาจและทบทวน

การมอบอ านาจในการตัดสินใจ 

(Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ 

ภายในสถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่ง

ประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และเพื่อผลการด าเนินการท่ีดีของ

สถาบันอุดมศึกษา  

 

A  ค าส่ัง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการกระจาย

อ านาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากร 

D  รายงานผลการด าเนินการการกระจายอ านาจ

ดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่าง 

L  รายงานผลการติดตาม/ทบทวนความ

เหมาะสมของการกระจายอ านาจไปสู่บุคลากร 

I  แสดงประโยชน์ ท่ีได้รับจากการกระจาย

อ านาจไปสู่บุคคลากร ท่ีส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของสถาบันฯ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

LD 3 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้มี

กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

การบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือ

ภายในสถาบัน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย  

A  แนวทาง/วิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการและ

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ

และสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบันฯ 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 

 D  ตัวอย่างกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความ

ผูกพัน ความร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมถึง

การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 

L  ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

การบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือ

ภายในสถาบัน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

เปูาหมาย เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 

I  แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีก าหนดขึ้น ท าให้

เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความ

ร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมถึงการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ได้ตามเปูาหมายความร่วมมือของ และ

ส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันฯ 

LD 4 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของ

สถาบันอุดมศึกษา ต้องก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 

และก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล

การด าเนินการ ส าหรับใช้ในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและน าผลการทบทวนดังกล่าวมา

จัดล าดับความส าคัญ เพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันให้ดีขึ้น  

 

A  แนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญ

ท่ีผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล ซึ่ง

ตัวชี้วัดท่ีส าคัญควรประกอบด้วย 

- ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 

   การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 -  ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก 

 - ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 

 แผนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ประกอบด้วย  

- แนวทางในการประเมิน 

- กรอบระยะเวลา  

- ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล  
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

   - ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 

 แนวทาง/ปัจจัยท่ีใช้ในการน าผลการทบทวน

มาจัดล าดับความส าคัญเพื่อปรับปรุงการ

ด าเนินงานของสถาบันฯให้ดีขึ้น 

D  ตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารใช้ในการติดตาม

ประเมินผล  

 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 รายงานผลการจัดล าดับความส าคัญของผล

การทบทวนท่ีจะน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน 

L  มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการ

ก าหนดตัวชี้วัดและแผนการประเมินเพื่อให้ผล

การด าเนินการดีขึ้น 

I  แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอัน

เกิดจากการทบทวนผลการด าเนินงาน 

LD5 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดระบบการ

ก ากับดูแลตนเองท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษา 

(Organizational Governance)  หรือ อัตตาภิ

บาล (Self Governance) เพื่อเป็นแนวทางใน

การด าเนินงานของสถาบัน และเพื่อให้การ

ด าเนินการบรรลุผล  

 

A   แนวทาง/วิธีการในการก าหนดหรือทบทวน

นโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดีและการ

ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  

 มีระบบการก ากับดูแลตนเองท่ีดีท่ีท าให้เกิด

การควบคุมและการตรวจสอบ 

 แนวทาง/ช่องทางในการส่ือสารนโยบายใน

การก ากับดูแลองค์การ 

 มีการแต่งตั้งหรือปรับปรุงบทบาทของ

คณะกรรมการด าเนินการตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ประจ าของสถาบัน 

D  แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการ

ก ากับดูแลตนเองท่ีดี 

 มีการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

และประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้

คณาจารย์และผู้เก่ียวข้องรับทราบ 

L  ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม

ระบบการก ากับองค์การท่ีดี เพื่อน าผลไป

ปรับปรุงแนวทางการด าเนินดังกล่าว 

I  แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การท่ีดี กับวิสัยทัศน์  พันธ
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

กิจ และค่านิยมหลักของสถาบันฯ 

LD6 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มี

วิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทาง

ลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการ

ด าเนินการของสถาบัน รวมท้ังต้องน าวิธีการหรือ

มาตรการท่ีก าหนดไว้ไปปฏิบัติ  

 

A  มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทาง

ลบท่ีเกิดขึ้นกับสังคมอาจจัดท าเป็นแผนภาพ 

(Flow Chart) ของกระบวนการ 

D  รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิด

ขึ้นกับสังคม 

L  มีการทบทวนวิธีการในการจัดการผลกระทบ

ลบ เพื่อปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/วิธีการ

ด าเนินการ 

I  แสดงประโยชน์ของการจัดการผลกระทบทาง

ลบของสถาบันฯ ท่ีส่งผลต่อสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 
226 

226 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

SP1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดขั้นตอน/

กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึง มีการ

ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลักดันให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน 

บรรลุเปูาหมายตามแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

A  มีการจัดท าแผนภาพ (Flowchart) ของการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นลายลักษณ์

อักษร 

 ระบุแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอย่างชัดเจน 

 ระบุกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

D  แสดงการถ่ายทอดค่าเปูาหมาย 

(cascading) ระหว่างแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติ

ราชการ  

4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารในทุกระดับ 

L  แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการให้ดีขึ้นจากเดิม 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงการน าเรื่องเหล่านี้

ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 

o ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก

องค์การ 

o ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายใน

องค์การ  

I  กลยุทธ์หลักท่ีก าหนด ต้องแสดงให้เห็นถึง

ความสอดคล้องตามท่ีระบุไว้ในลักษณะ

ส าคัญขององค์การ ปี 2554 ดังนี้ 

o แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ท่ีรองรับความท้า

ทายท่ีส าคัญขององค์การ ครอบคลุมท้ัง

ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้าน

ทรัพยากรบุคลากร 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

o แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

SP2 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการน า

ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีส าคัญและ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มา

ใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน 

ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา กฎหมาย 

ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบัน และ

ความเส่ียงในด้านต่าง ๆ 

A  มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล ในแต่ละประเภท

ข้อมูลท่ีใช้อย่างชัดเจน 

 มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเภท

ข้อมูลท่ีใช้อย่างชัดเจน 

D  แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ี

น ามาใช้ประกอบการวางแผนฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วย 

o วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ

สถาบัน 

o ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

o ความเส่ียงในด้านการเงิน สังคม และ

จริยธรรม 

o กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของ

สถาบัน 

o ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

 แสดงประเภทข้อมูลในแต่ละปัจจัยภายใน

และภายนอกท่ีใช้ประกอบการวางแผนฯ ได้

อย่างชัดเจน 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ได้แก่ 

o ข้อมูลท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

o การรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุมทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

o แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที่

เหมาะสมกับประเภทข้อมูล 

L  แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม

ปัจจัย (ประเภทข้อมูล) ท่ีน ามาใช้

ประกอบการวางแผน 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

SP3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ของสถาบัน รวมท้ัง มีการวางแผน

เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

A  มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล อย่างน้อยต้องครอบคลุมในแต่ละ

ด้าน ดังนี้ 

o แผนการวางแผนและบริหารก าลังคน 

o แผนพัฒนาบุคลากร 

o แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีมี

ทักษะหรือสมรรถนะสูง ในสายงาน

หลัก 

o แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

SP4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการส่ือสาร เพื่อ

ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน รวมถึง 

แผนปฏิบัติราชการ และเปูาหมายของสถาบัน

ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีการ

ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล

ตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

A  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางท่ี

ผู้บริหารใช้ในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจใน

การปฏิบัติตามแผน ให้กับบุคลากร  

D  การส่ือสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามแผน ต้องครอบคลุมประเด็น 

o การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์การไปสู่การ

จัดท าแผนปฏิบัติการ 

o การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 

o ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ 

o บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรต่อการ

บรรลุเปูาหมายองค์การ 

L  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางท่ี

บุคลากรใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน 

 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติท่ีดีในการน าแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ ภายในสถาบัน 

SP5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการถ่ายทอด 

(cascading) ตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับสถาบัน

ลงสู่ระดับคณะ/ส านัก (ทุกคณะ/ส านัก) และ

ระดับบุคคลอย่างน้อย 1 คณะ/ส านัก รวมท้ัง 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกันกับเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

A  มีการจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (strategy 

map) ระดับสถาบัน 

 มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก (ทุกคณะ/

ส านัก) ท่ีแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดและเปูาหมายลงสู่ระดับหน่วยงาน 

  มกีรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

ระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 คณะ/ส านัก) ท่ี

แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เปูาหมายลงสู่ระดับบุคคล  

 มีแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและ

รายงานผล 

 มีแผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เปูาหมายระดับสถาบันสู่ระดับคณะ/ส านัก 

และระดับบุคคล (Gantt Chart) 

D  มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับท่ีมีการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทาง

ท่ีใช้ในการส่ือสารตัวชี้วัดท่ีท าการถ่ายทอด

ลงสู่ระดับคณะ/ส านักและระดับบุคคล 

L  มีการจัดท าระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อติดตามผลเปูาหมายความส าเร็จของการ

ด าเนินการ 

I  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับ

ระบบแรงจูงใจ 

SP6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

โดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของ

คณะ/ส านัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและ

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อ

บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนด 

A  มีการจัดท ารายละเอียดของแผนงาน/

โครงการ ซึ่งต้องประกอบด้วย 

o ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 

o ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/

โครงการ 

o การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร

ด้านอ่ืน ๆ 

D  มีรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/

ส านัก หรือรายงานการประเมินตนเองท่ีมี

สาระส าคัญครอบคลุมแผนและผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 มีรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม

สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการท่ี

เก่ียวข้อง 



            

 
230 

230 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

 มีหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

L   มีเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่แสดงถึง

กระบวนการท างานในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดของ

สถาบัน/คณะ/ส านัก รวมท้ัง หลักฐานอื่นท่ี

ยืนยันผลส าเร็จจากการปรับปรุงการ

ด าเนินงานดังกล่าว 

SP7 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดท า

แผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO เพื่อ

เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการท่ีส าคัญ 

ซึ่งต้องครอบคลุมความเส่ียงด้าน 

ธรรมาภิบาล 

A  แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554อย่างน้อยประเด็น

ยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดย

เป็นแผนงาน/โครงการท่ีได้รับงบประมาณ 

และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น 

 วิเคราะห์ความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ

ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องน าความเส่ียง

เรื่องธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข้องมาเป็นปัจจัย

ในการวิเคราะห์ด้วย 

 มีแผนบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับผล

การวิเคราะห์ 

 มีแผนบริหารความเส่ียงมีตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของเปูาหมายตามแผนบริหารความเส่ียง 

D  ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงท่ี

ก าหนดไว้ 

 แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางท่ีใช้ใน

การส่ือสาร ท าความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องสามารถน าแผนบริหารความเส่ียง

ไปปฏิบัติได้ 

L  มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ

ตามแผนบริหารความเส่ียงต่อผู้บริหารอย่าง

น้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

ในการแก้ไข  

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียง พร้อมท้ังแสดง

ผลส าเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลัง

ด าเนินการตามแผนฯ เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการท่ี

ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 

จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการท่ี

ครบถ้วน 

CS1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดกลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องตามพันธกิจ เพื่อให้

ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม 

A มีการก าหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี

เก่ียวข้องครบตามพันธกิจท่ีก าหนดไว้ 

I การก าหนดกลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต 

นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม 

CS2 สถาบันอุดมศึกษามีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี

เก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอ

รูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารดังกล่าว 

A สถาบันอุดมศึกษามีช่องทางการรับฟังและ

เรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี

เก่ียวข้องและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ

ช่องทางการส่ือสารดังกล่าว 

D / I สถาบันอุดมศึกษาน าข้อมูลท่ีได้จากช่องทาง

ต่างๆ มาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 1 

กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ 

CS3 

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมรีะบบท่ีชัดเจนในการ

รวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อคิดเห็น โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์เพื่อก าหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม

และทันท่วงที  

 

A สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการรวบรวมข้อ

ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย 

D สถาบันอุดมศึกษามีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/

กลุ่มงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย 

L สถาบันอุดมศึกษามีระบบและผู้รับผิดชอบใน

การติดตามและประเมินผลคุณภาพการ

ให้บริการ และมีการก าหนดตัวชี้วัดเปูาหมาย 

  I สถาบันอุดมศึกษาสามารถระบุตัวอย่างท่ีน าข้อ

ร้องเรียน/เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และค าชมเชย

จากการรับฟังในช่องทางต่าง ๆ มาปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน 

CS4 สถาบันอุดมศึกษามีการสร้างเครือข่าย และจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา 

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

A / สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลของนิสิต นักศึกษา 

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังช่องทางการติดต่อกับ

นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 2 

ช่องทาง  

D / I มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการท่ี

ครบถ้วน 

CS5 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ตามระดับการมีส่วนร่วม คือ การ

ให้ข้อมูล ปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามา

เก่ียวข้อง การร่วมมือกัน และการเสริมอ านาจ

ประชาชน ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ และร่วมติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการของสถาบัน 

A  สถาบันอุดมศึกษาสามารถแสดงระบบหรือ

วิธีการ หรือกลไกในการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารราชการท่ี

เชื่อมโยงหรือเก่ียวข้องกับภารกิจหลักหรือ

ยุทธศาสตร์และแสดงให้เห็นถึงการก าหนด

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ/วิธีการ ใน

การเปิดช่องทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้รับบริการได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนของสถาบัน 

D  สถาบันอุดมศึกษามีช่องทางในการให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีมีความหลากหลายและเข้าถึง

กลุ่มเปูาหมายได้  อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

โดยข้อมูลข่าวสารต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ 

และ ทันกาล 

  สถาบันอุดมศึกษามีช่องทางในการรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ี

กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงได้ อย่างน้อย 

3 ช่องทาง และมีการจัดท ารายงานสรุป

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า

สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถให้ตัวอย่างการ

ด าเนินการ /โครงการ หรือ กิจกรรม หรือเวที 

หรือวาระต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ

ด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมตามระดับการมีส่วนร่วมท่ีไม่ต่ า

กว่าระดับการเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) 

L สถาบันอุดมศึกษาได้มีการแสดงให้เห็นว่าได้มี

การรายงาน หรือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

เก่ียวข้อง 

  I สถาบันอุดมศึกษามีกรอบแนวคิดหรือแนวทาง

หรือแผนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการท่ี

ครบถ้วน 

ประชาชนไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น หรือแสดงให้เห็น

ว่ามีการขยายขอบเขตหรือกลุ่มเปูาหมายในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

CS6 สถาบันอุดมศึกษามีการวัดความพึงพอใจและ

ความไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี

เก่ียวข้องในแต่ละกลุ่มตามท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อน า

ผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

A/ I หลักฐานการวัดความพึงพอใจและความไม่พึง

พอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

และผลท่ีได้ 

D/ L แสดงให้เห็นว่าได้น าผลไปปรับปรุงการ

ให้บริการและการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

CS7 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานการ

ให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

บริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดท าแผนภูมิหรือ

คู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้นิสิต 

นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ และจัดท าคู่มือ

การท างานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้

เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

A / D / 

I 

ตัวอย่างมาตรฐานหรือวิธีการให้บริการท่ีได้

จัดท าไว้ รวมท้ังมีการจัดท าและประกาศให้

ประชาชนได้ทราบแผนภูมิ หรือคู่มือการติดต่อ

ราชการท่ีระบุระยะเวลาการให้บริการท่ีชัดเจน 

ในภารกิจหลักของสถาบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
235 

235 

หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   

รหัส แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

IT1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบฐานข้อมูลท่ีช่วย

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูล

เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังตัวชี้วัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

A  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจ าเป็นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

 แสดงการทบทวนฐานข้อมูลท้ังหมดในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ท่ีมี 

 แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลท่ีจ า

เป็นมาจัดท าฐานข้อมูลใหม่อย่างน้อย

ยุทธศาสตร์ละ 1 ฐานข้อมูล โดย CIO หรือ

CEO เป็นผู้อนุมัติ 

 แสดงแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมได้

ครบถ้วน (กรณีท่ีต้องมีการปรับปรุง) 

  D  แสดงฐานข้อมูลท่ีได้พัฒนาขึ้นในปี 2554 

ได้ครบถ้วน 

 แสดงฐานข้อมูลท่ีได้ท าการปรับปรุงในปี 

2554 ได้ครบถ้วน  

 แสดงฐานข้อมูลผลการด าเนินงานของ

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี 2549-2554 โดยแสดงรายละเอียด

ของผลการด าเนินงาน เช่น กรณีเป็นร้อยละ 

ต้องแสดงค่าเศษและส่วน กรณีเป็นตัวชี้วัด

ขั้นตอนต้องแสดงรายละเอียดส่ิงท่ีได้ท า 

IT2 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดท้ัง 5 ฐานข้อมูล 

A  ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และ

ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต ท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานต่อ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีสมบูรณ์ ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ี

ก าหนด และสามารถน าไปใช้ได้ 

IT3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการทบทวนกระบวนการท่ี

สร้างคุณค่า และทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 

กระบวนงาน 

A  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจ าเป็นใน 

แต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า 

 แสดงการทบทวนฐานข้อมูลท้ังหมดใน

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีจัดท าไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

 แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลท่ีจ า

เป็นมาจัดท าฐานข้อมูลใหม่หรือแนวทางการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมได้ครบถ้วน (กรณีที่

ต้องมีการปรับปรุง)  

แต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO 

หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติอย่างน้อยกระบวนการ

ละ 1 ฐานข้อมูล  

D  แสดงฐานข้อมูลท่ีได้พัฒนาขึ้นในปี 2554 

ได้ครบถ้วน 

 แสดงฐานข้อมูลท่ีได้ท าการปรับปรุงในปี 

2554 ได้ครบถ้วน (กรณีที่ต้องมีการ

ปรับปรุง) 

IT 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

รวมท้ัง รายชื่อเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูลท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมรายชื่อคณะท างานผู้รับผิดชอบจัดท า

ข้อมูล ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ให้ สกอ. ภายในเวลา

ท่ีก าหนด 

A  วันที่ / เวลา ท่ีสถาบันอุดมศึกษา ได้ปูอน

ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของ สกอ. 

 การตรวจสอบข้อมูลตาม URL ของเว็บไซต์

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาแจ้งมายัง สกอ. ว่าเป็น

ช่องทางการเผยแพร่รายงานข้อมูลท่ี

เก่ียวข้อง รายชื่อคณะท างาน และช่องทาง

การติดต่อส่ือสาร 

IT5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต และข้อมูลอ่ืน ๆ 

A/D  ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ท่ี

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ 

ข้อมูลได้สอดคล้องตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้

ปฏิบัติ และสาธารณชน โดยก าหนดให้มี 

URL หรือการก าหนดสิทธิให้สามารถเข้าไป

ตรวจสอบได้ โดยระบุชื่อ และ password 

เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ

ข้อมูล และมีช่องทางในการให้ค าแนะน า

เพื่อการพัฒนาได้ จากส่วนกลาง 

IT6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตาม เฝูาระวัง 

และเตือนภัย (Warning System) เก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการปฏิบัติ

A  ระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย 

(Warning System)ท่ีสถาบันจัดท าขึ้นและ

ใช้ในการก ากับติดตามความก้าวหน้าและ

การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตาม
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รหัส แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

ราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ แผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการ

ส าคัญ ท่ีสามารถรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ผู้

ก ากับตัวชี้วัด หรือผู้มีอ านาจ ท้ังนี้ อาจ

รายงานในรูปแบบของเอกสาร หรือเอกสาร

อิเล็คทรอนิคส์ได้ 

 แสดงข้อมูลความถี่ และความเสียหายของ

ภัยท่ีเคยเกิดขึ้น 

D  แสดงการรายงานหรือน าเสนอข้อมูลให้

ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศส าหรับ

ผู้บริหาร (Executive Information System 

: EIS) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System : GIS) 

 บันทึก ค าส่ัง ความเห็น หรือการตอบกลับ 

ทางเอกสารหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ท่ี

แสดงให้เห็นว่ามีการน าข้อมูลจากการการ

ติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย ไปใช้ประโยชน์

เพื่อการด าเนินการของผู้เก่ียวข้องได้ 

L แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการติดตาม 

เฝูาระวัง และเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นกว่าเดิมท่ีเคยมีอยู่ 

IT7 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

และน าแผนไปปฏิบัติ 

A  แสดงแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 

องค์ความรู้ ตามแนวทางท่ีก าหนดและได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว 

D  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน โดย

ด าเนิน กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 

ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถ

ด าเนินการท่ีครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายได้ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีระบุไว้ 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

รหัส แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล 

(Human Resource Management) ซึ่งสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือ ความคล่องตัวและการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจ และความผูกพันต่อสถาบัน  

 

A มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

ร่วมมือ ความคล่องตัว และการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจ 

D มีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม

โครงสร้างระบบงานท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 

L มีการทบทวนการจัดระบบบริหารงานบุคคลบาง

กระบวนการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

HR 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดปัจจัยทีมีผลต่อความ

ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร รวมท้ังต้อง

มีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มี

ความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

และให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน 

A   มีกระบวนการก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจ และปัจจัย

ท่ีสร้างบรรยากาศในการท างาน  

  มีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผล

ต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

 มแีผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจ

ของบุคลากร ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยท่ีก าหนด 

D  มีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุก

และความพึงพอใจ 

L  มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 

และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร เช่น การ

ส ารวจความพึงพอใจ การก าหนดตัวชี้วัด 

HR 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และเป็น

ธรรม รวมท้ังมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร

ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

A  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท่ัวท้ังองค์การ 

D  บุคลากรท่ัวท้ังองค์การได้รับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

I มีการจัดสรรแรงจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

HR 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ    

A  มีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าส่วน

ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เปูาหมายของการ

จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

 มีแนวทาง/มาตรการให้อาจารย์ประจ าส่วน

ใหญ่ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน

และเข้าใจผู้เรียน 

D   อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ

ท่ีจะด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 

 มีการส ารวจหรือประเมินประสิทธิภาพการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ประจ า

ของสถาบัน 

L  อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่มีน าผลการวิเคราะห์

ศักยภาพผู้เรียนมาปรับปรุงแผนการสอนให้มี

ความเหมาะสม 

 สถาบันฯ น าข้อมูลผลการส ารวจหรือประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนมาด าเนินการสนับสนุน

ให้อาจารย์ปรจะ ส่วนใหญ่มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและผู้เรียน 

 สถาบันฯ มีการวิเคราะห์และประเมิน

กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ

สรุปผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบันฯ 

I มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีสอดคล้อง

กับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียน 

HR 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการวางแผน

ปูองกันการกระท าผิดจรรยาบรรณฯ  มีมาตรการ

ก ากับดูแลและด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณฯ รวมท้ัง มีแนวทางการให้รางวัลผู้

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

A  มีระบบและกลไกในการก ากับดูแลและส่งเสริม

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

 มมีาตรการ/การวางแผนปูองกันการกระท าผิด

จรรยาบรรณ 

 มีมาตรการการก ากับดูแลผู้ไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณฯ 

D  มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร เพื่อรับข้อมูล

ปูอนกลับและความคิดเห็นที่มีต่อคณาจารย์

ของสถาบันในเรื่องความจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย์จากนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง 

 มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

  L มีระบบการติดตามความก้าวหน้าและมีการ

ประเมินประสิทธิผลการด าเนินการตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

HR6 สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนดไว้ใน SP3 ไป

ปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

A  มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปี 2554 

 มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 มีแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2554 

D  มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

L มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ

การพัฒนาบุคลากร 

I การด าเนินการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาบุคลากร  

HR 7 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสร้างความก้าวหน้าใน

สายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

A มีแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร 

D มีการด าเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหน้า

ของบุคลากร 

L มีการประเมินผลตามแผนการสร้าง

ความก้าวหน้าของบุคลากร 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการด าเนินการ 

  

ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

PM 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดกระบวนการท่ีสร้าง

คุณค่าจากยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการ

ของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของสถาบัน 

A แสดงวิธีการก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า

ซึ่งอย่างน้อยได้พิจารณาจาก 

 ยุทธศาสตร์ 

 พันธกิจ 

 ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

PM 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญ

ของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากความต้องการ

ของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ข้อก าหนด

ด้านกฎหมาย  และข้อก าหนดท่ีส าคัญท่ีช่วยวัดผล

การด าเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการด าเนินงานให้

มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

A มีการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ

ท่ีสร้างคุณค่าซึ่งอย่างน้อยได้พิจารณาจาก 

 ความต้องการของนิสิต นักศึกษา ผู้ท่ี

เก่ียวข้อง 

 ข้อก าหนดด้านกฎหมาย  

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน  

D การน าข้อก าหนดของกระบวนการไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดของ

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

L มีการติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการ 

เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ 

PM 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบกระบวนการจาก

ข้อก าหนดท่ีส าคัญใน PM 2 และน าปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องท่ีส าคัญ มาประกอบการออกแบบ

กระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่อง 

A  แสดงข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ี

สร้างคุณค่าและชี้ให้เห็นว่าน ามาออกแบบ

กระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญ

อย่างไร 

 การออกแบบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าได้น า

ปัจจัยท่ีส าคัญมาใช้ประกอบ อย่างน้อย 2 

ปัจจัยต่อไปนี้ 

   -  องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

       ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   -  ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

   -  การควบคุมค่าใช้จ่าย   

   -  ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

D มีการส่ือสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกับการออกแบบกระบวนการและการ

น าไปปฏิบัติ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 

  

ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

L มีการตรวจสอบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

เพื่อวิเคราะห์หาจุดท่ีควรปรับปรุง โดย

การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ หรือ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของ

ผู้ปฏิบัติงาน 

PM 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ

กระบวนการ เพื่อให้สถาบันจะสามารถด าเนินงาน

ได้อย่างต่อเนื่อง 

A แสดงแผนส ารองฉุกเฉิน เพื่อปูองกับผลกระทบ

กับการจัดการกระบวนการในกรณีที่เกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

D ส่ือสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในแผนส ารองฉุกเฉิน

รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 

L มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนส ารองฉุกเฉินให้

เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ  

I แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของระบบรองรับ

ภาวะฉุกเฉินต่อการด าเนินการตามพันธกิจหลัก

ของสถาบันว่าจะสามารถด าเนินงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

PM 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และ

กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการน า

มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรน าไป

ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ 

A  แสดงรายชื่อกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุนท่ีผ่านความเห็นชอบ

จากผู้บริหาร 

 คัดเลือกกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าไม่น้อยกว่า 

50% และกระบวนการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 

50% มาจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อยควร

ประกอบด้วย Work  Flow และมาตรฐาน

คุณภาพงาน 

D  แสดงวิธีการท่ีสถาบันน ามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ โดยการเผยแพร่

มาตรฐาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การมี

ระบบติดตามมาตรฐานงานเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 

L มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน

เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 

I  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ 

  

ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

หรือ 

 มีระบบต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามข้อก าหนดของกระบวนการ 

PM 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท่ี

สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผล

การด าเนินการดีขึ้นและปูองกันไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียจาก

ผลการด าเนินการ 

 

A  แนวทาง/ วิธีการท่ีแสดงให้เห็นถึงการ

ปรับปรุงกระบวนการ 

 แนวทาง/วิธีการในการปูองกันไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และลดการ

สูญเสีย เช่นการบริหารความเส่ียงของ

กระบวนการ 

D  วิธีการส่ือสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้

บุคลากรเก่ียวข้องทราบ เช่น การประชุม 

บันทึกเวียน website 

 กิจกรรม/ โครงการในการปรับปรุงกระบวนการ 

(ยกตัวอย่างกระบวนการท่ีได้ปรับปรุง) 

L  หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น  การ

ประชุมคณะท างาน การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการทบทวน

กระบวนการ 
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ภาคผนวก   ง-2 

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  

ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 
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 ตัวช้ีวัดผลลัพธก์ารด าเนินการ (ผลลพัธ์ของกระบวนการ)  

ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (หมวด 7) 

 

 

ตัวชี้ วัดผลลัพธ์หมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ข้ันพื้นฐาน 

(Fundamental Level) เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงกระบวนการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในแต่ละหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดแนะน า

หมวดละ 5 ตัวชี้วัด ดังตาราง 

 

 

ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหมวด 7 ของเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน จะพิจารณาเฉพาะผลการด าเนินการในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ

กับเปูาหมาย (Level : L) เท่าน้ัน แต่ส่วนราชการควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของ

ผลการด าเนินการ (Trend : T) เพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการให้ดีข้ึน รวมทั้งเป็นการเตรียม

ข้อมูลส าหรับการพัฒนาองค์การเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้าด้วย 

 

 

 

***ตัวชี้ วัดผลลัพธ์ ท่ีด าเนินการตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ ท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ผลการด าเนินการตามท่ีรายงานส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 

2553 ได ้
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หมวด 1 

การน าองค์การ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 

RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจ

ทิศทางขององค์การ 

60 65 70 75 80  ทิศทางขององค์การ หมายถึง 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ

เปูาประสงค์ระยะส้ัน ระยะยาว  

   และผลการด าเนินการท่ีคาดหวัง

ท่ีครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 บุคลากร หมายถึง อาจารย์ 

พนักงาน ลูกจ้างประจ า และ

ลูกจ้างชั่วคราว หรือบุคลากร

ตามท่ีระบุไว้ในลักษณะส าคัญ

ขององค์กรข้อ 3 

 การวัดต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจ 

    ในทิศทางขององค์การได้เป็นอย่างดี 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่ม 

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธี

วิจัย 

RM 1.2 รอ้ยละความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อการน า

องค์การของผู้บริหาร 

60 65 70 75 80  บุคลากร หมายถึง อาจารย์ 

พนักงาน ลูกจ้างประจ า และ

ลูกจ้างชั่วคราว หรือบุคลากร

ตามท่ีระบุไว้ในลักษณะส าคัญ

ขององค์กรข้อ 3 

    

 

 การวัดความพึงพอใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่ม

ของบุคลากรตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาระบุไว้

ในลักษณะส าคัญขององค์กร ข้อ 3 

 ประเด็นการวัดการน าองค์การของผู้บริหาร 

ต้องครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่  

      1) การก าหนดทิศทางขององค์การ   

2) การส่ือสารและการสร้างความเข้าใจ   

ทิศทางขององค์การให้บุคลากรรับรู้   

3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วม
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับ

การพัฒนาองค์การ  

4) การให้ความส าคัญเรื่องธรรมาภิบาลของ

องค์การ 

5) การเป็นตัวอย่างท่ีดี (role model) ของ

ผู้บริหารในการด าเนินการเรื่องต่างๆ 

(เช่น สอดคล้องกับค่านิยม ปฏิบัตติาม

กฎระเบียบ เป็นต้น)    

RM 1.3 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของตัวชี้วัดส าคัญท่ี

ผู้บริหารใช้ในการติดตาม

การบริหารงาน 

60 65 70 75 80  ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ หมายถึง  

    ตัวชี้วัดในการติดตามและ 

    ประเมินผลการด าเนินงาน 

- ตามยุทธศาสตร์   

- ตามพันธกิจหลัก 

- โครงการท่ีส าคัญ 

 วัดร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ

ตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารใช้ติดตามผลการ

ด าเนินงานโดยในการติดตามตัวชี้วัดต้องมีไม่

น้อยกว่า 10 ตัวชี้วัด และครอบคลุมทุก

ประเภทของตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ท้ังนี้ตัวชี้วัดท่ี

ส าคัญท่ีก าหนดต้องครอบคลุมทุกประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

RM 1.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์

ของมาตรการ/โครงการตาม

นโยบายการก ากับดูแล

องค์การท่ีดี (อย่างน้อยด้าน

ละ 1 มาตรการ/โครงการ) 

60 70 80 90 100  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของมาตรการ/โครงการ (ซึ่ง

ไม่ใช่ร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินการตามกิจกรรมใน

มาตรการ/โครงการ)  

 วัดจากมาตรการ/โครงการตาม LD 5 ท่ี

สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกมาด าเนินการใน

แต่ละด้านของนโยบายการก ากับดูแล

องค์การท่ีดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/

โครงการ) โดยจะพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของการด าเนินการเทียบกับเปูาหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ของแต่ละมาตรการ/
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 

โครงการ 

RM 1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้าน 

ธรรมาภิบาลของผู้รับบริการ

ต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย) 

1 2 3 4 5  ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล 

หมายถึง ความเชื่อมั่นของ

ผู้รับบริการต่อการด าเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ี

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

10 ด้าน ได้แก่  

 1. ประสิทธิผล (Effectiveness)    

 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 3. การมีส่วนร่วม (Participation) 

 4. ความโปร่งใส (Transparency) 

 5. การตอบสนอง  

   (Responsiveness) 

 6. ภาระรับผิดชอบ  

   (Accountability) 

 7. นิติธรรม (Rule of Law) 

 8. การกระจายอ านาจ  

   (Decentralization) 

 9. ความเสมอภาค (Equity) 

 10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  

   (Consensus Oriented) 

 การวัดความเชื่อมั่นต้องครอบคลุมกลุ่ม 

 ผู้รับบริการหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตระเบียบวิธีวิจัย 
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หมวด 2 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 

RM 2.1 ร้อยละของการบรรลุ

เปูาหมายตามตัวบ่งชี้ของการ

ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

60 70 80 90 100  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุ

เปูาหมายแต่ละตัวบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดย

ประเด็นของการประเมินผล ได้แก่ ด้าน

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ และ

ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

RM 2.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ของความเส่ียงท่ีลดลงจาก

การด าเนินการตามแผน

บริหารความเส่ียง 

10 20 30 40 50  ความเส่ียงท่ีลดลง หมายถึง 

เหตุการณ์หรือผลกระทบท่ี

ลดลงจากการด าเนินการตาม

แผนบริหารความเส่ียง 

 เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 

 วัดจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ีก าหนดในแผน

บริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถ

สะท้อนให้เห็นความเส่ียงท่ีลดลง (ไม่รวมถึง

ตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

ตามแผนฯ) 

RM 2.3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับ

คณะหรือเทียบเท่าท่ี

เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์

80 85 90 95 100  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

 วัดจากตัวชี้วัดของระดับคณะหรือเทียบเท่า ท่ี

เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของ

สถาบันเทียบกับตัวชี้วัดท้ังหมดของระดับคณะ
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 

และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 

 วัตถุประสงค์ของการวัดตัวชี้วัด

นี้ เพื่อให้เห็นความสอดคล้อง

ของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เปูาหมายของสถาบันไปสู่ระดับ

คณะหรือเทียบเท่า  

หรือเทียบเท่า  

 ให้มีค าอธิบายหรือเหตุผลท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับคณะหรือ

เทียบเท่า กับเปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของ

สถาบัน 

 

RM 2.4 ร้อยละของความสอดคล้อง

ของแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีต่อกล

ยุทธ์หลัก 

60 65 70 75 80  แผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล หมายถึง แผน

กลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความ

สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

ระหว่างการบริหารทรัพยากร

บุคคลกับเปูาหมายยุทธศาสตร์

ขององค์กร 

 แผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้อง

ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้ 

  - การวางแผนและบริหาร

ก าลังคน 

- การบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ี

 วัดจากกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์เทียบกับ

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทุกกล

ยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลรองรับ 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
1 2 3 4 5 

มทัีกษะหรือสมรรถนะสูง 

- การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

- การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

RM 2.5 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักของคณะหรือ

เทียบเท่า ท่ีปฏิบัติงานได้

บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด

ท่ีสถาบันก าหนด 

60 70 80 90 100  ตัวชี้วัดเป็นไปตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการท่ีได้ถ่ายทอด

จากระดับสถาบันสู่ระดับคณะ

หรือเทียบเท่า 

 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดท่ีคณะ

หรือเทียบเท่า รับผิดชอบด าเนินการ 
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หมวด 3 

การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

RM 3.1 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้

บัณฑิต 

65 70 75 80 85  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 

 ตัวชี้วัดนี้สถาบันอุดมศึกษา

ควรด าเนินการเอง เนื่องจากผล

การประเมินความพึงพอใจของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติอาจไม่

สอดคล้องกับช่วงเวลาของการ

น าผลไปปรับปรุงการท างาน  

 หากกรณีสถาบันอุดมศึกษาใช้

ผลการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติให้สถาบันอุดมศึกษา

ประเมินตนเองจากตัวชี้วัดนี้ และ

ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

เป็นข้อยุติ 

 

 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ย

ของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) 

ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีบัณฑิต

ท างานเก่ียวข้อง จากการประเมินบัณฑิตท่ี

ท างานด้วยประมาณ 1 ปี  

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 

พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตท่ี

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 3 

ประเด็น ดังนี้  

     1) ความพึงพอใจด้านความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

ในสาขานั้น ๆ 

     2) ความพึงพอใจด้านความรู้ 

ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



            

 253 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

RM 3.2 ร้อยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

10 15 20 25 30  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 ตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นว่า

วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ

หลักสูตรของสถาบันบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

รวมท้ัง สะท้อนคุณภาพของ

บัณฑิตด้วย 

 การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพให้นับเฉพาะ

โครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุ

กิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรมแทน

โครงการได้ 

 ทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ 

งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้ารับบริการ

และผลการประเมินกิจกรรม   

RM 3.3 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 

65 70 75 80 85  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 

 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 

พิจารณาใน 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

     1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 

2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการ 

3) ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการ 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

RM 3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมท่ี

สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาส

ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 วัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของแต่ละ

กิจกรรมท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบ

วิธีวิจัย 

RM 3.5 ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการประกัน

คุณภาพของสถาบัน 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 วัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของแต่ละ

กิจกรรมท่ีนักศึกษาด าเนินการและในส่วนท่ี

นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพ

ของสถาบัน 

  กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบ

วิธีวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 255 

หมวด 4 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

RM 4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาและศิษย์เก่า

เก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่าน ทางเว็บไซด์

ของสถาบัน 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด  

 สถาบันอุดมศึกษาอาจเก็บข้อมูลด้วยการ

ส ารวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซด์ 

RM 4.2 ร้อยละของฐานข้อมูลและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ท่ีถูกน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 วัดจากจ านวนฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ใช้เพื่อการ

ตัดสินใจในการท างาน) เทียบกับ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

RM 4.3 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของตัวชี้วัดท่ีสัมพันธ์

กับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

เลือกมาเป็นองค์ความรู้ 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 องค์ความรู้ หมายความ รวมถึง 

ทุกองค์ความรู้ท่ีได้เลือก

 วัดจากคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ

ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

สอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีเลือก  
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

ด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

RM 4.4 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ฐานข้อมูลต่อระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการ

วิจัย 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบ

วิธีวิจัย 

RM 4.5 ร้อยละของความครอบคลุม 

ถูกต้อง และทันสมัยของ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 ความครอบคลุม หมายถึง การ

จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

ท่ีสนับสนุนการด าเนินการของ

ยุทธศาสตร์นั้น ๆ อย่างครบถ้วน 

 ความถูกต้อง หมายถึง การจัด

ให้มีระบบการตรวจสอบข้อมูล

ก่อนท าการจัดเก็บและภายหลัง

การจัดเก็บ รวมถึงการมี

 วัดจากจ านวนฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ทั้งด้าน

ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย เมือ่เทียบกับ

ฐานข้อมูลท้ังหมดท่ีครอบคลุมการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล และ

แบบฟอร์มรายงานที่มีรูปแบบ

เดียวกันทุกพื้นท่ี 

 ความทันสมัย หมายถึง การ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน พร้อมท่ีจะน าไปใช้

ประโยชน์อยู่เสมอ 
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หมวด 5 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

RM 5.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

  วัดจากจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เทียบ

กับจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

RM 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

60 70 80 90 100  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

  วัดจากจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เทียบกับ

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

RM 5.3 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากร 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 การด าเนินการให้ประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากรใน

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการ  

ท างาน 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

องค์การทุกระดับ 

RM 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อแผนสร้าง

ความก้าวหน้าของต าแหน่ง

งาน (Career Path) 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 วัดจากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร

ในทุกสายงานที่น ามาจัดท าแผนการสร้าง

ความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน 

 กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธี

วิจัย 

RM 5.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี

ไดร้ับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.4 0.8 1.2 1.6 2  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 อาจารย์ประจ าให้นับรวมนักวิจัยและการนับผู้

ได้รางวัลสามารถนับซ้ าได้หากได้รับหลาย

รางวัล และสามารถนับรวมอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อได้ด้วย 
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หมวด 6 

การจัดการกระบวนการ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

RM 6.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

60 65 70 75 80  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 ตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นว่า

วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ

หลักสูตรของสถาบันบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

รวมท้ัง สะท้อนคุณภาพของ

บัณฑิตด้วย 

 จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า หมายถึง ผู้ท่ีส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนใน

หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาค

นอกเวลาราชการในสาขานั้น ๆ ท่ีได้งานท า

หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ า

ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส าเร็จ

การศึกษา โดยไม่นับรวมผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิต 

RM 6.2 ร้อยละของงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา หรือน าไปใช้

ประโยชน์ท้ังในระดับชาติและ

ในระดับนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

10 15 20 25 30  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 

หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและ

 พิจารณาเปรียบเทียบงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวิจัยประจ า โดยให้น าเสนอในรูป

ร้อยละ 

 การเป็นอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย

ประจ า ให้นับอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย

ประจ าเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

อนุสิทธิบัตรท้ังในและ

ต่างประเทศ 

อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าท่ีลา

ศึกษาต่อ 

RM 6.3 ร้อยละของการประหยัด

งบประมาณที่เกิดจากการใช้

ทรัพยากรร่วมกับ  หน่วยงาน

อ่ืน 

5 10 15 20 25  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 วัดจากร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้ 

อันมีผลมาจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

RM 6.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือน

เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

60 70 80 90 100  เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก าหนด 

 คุณภาพของการผลิตบัณฑิต

อาจพิจารณาได้หลายประการ 

ซึ่งการได้รับเงินเดือนตรงตาม

คุณวุฒิหรือสูงกว่าคุณวุฒิถือ

เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งท่ีแสดงถึง

คุณภาพของบัณฑิต 

 การได้รับเงินเดือนเบ้ืองต้นให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ ก.พ. ก าหนด 

RM 6.5 จ านวนกระบวนการท่ีได้รับการ

ปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานดี

1 - 2 - 3   การปรับปรุงกระบวนการให้ดี

ขึ้น ต้องสามารถสะท้อนให้เห็น

 สถาบันอุดมศึกษาต้องคัดเลือกกระบวนการ

อย่างน้อย 3 กระบวนการเพื่อมาปรับปรุง ซึ่ง
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 

1 2 3 4 5 

ขึ้น ถึง ผลการด าเนินงานของ

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพดี

ขึ้น เช่น การลดระยะเวลา การ

ลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการ 

การสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการท่ี

ได้ปรับปรุง เป็นต้น 

ต้องประกอบด้วยกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า

อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

 วัดจากกระบวนที่คัดเลือกมาปรับปรุงเทียบกับ

กระบวนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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ภาคผนวก จ-1 

แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในหมวด 4 (ข) 

การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในหมวด 4 (ข) 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ส านักงาน ก.พ.ร. มุ่งมั่นให้ทุกส่วนราชการมีการขยายผลการ

ด าเนินงาน การจัดการความรู้โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้ต่อเน่ือง

จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซ่ึงจะมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ส าคัญ ที่จะมีผลต่อ

การปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ทั้งน้ีเพื่อให้มีการท าการจัดการ

ความรู้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการในทุกส่วนขององค์การอย่างจริงจัง จึงก าหนดให้การด าเนินงานการ

จัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ปีน้ีของทุกส่วนราชการ จะต้องสามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็น

ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามค ารับรอง ในการน้ีเพื่อให้การด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ทางส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอแนวทางด้านการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ดังต่อไปน้ี 

 1. ให้ส่วนราชการ ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นสามารถ

ตอบรบัประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด 

 2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดย 

         2.1  ควรมีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานการ

จัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM Team) โดยบทบาทหน้าที่ของ CKO ต้องให้ความเห็นชอบแผนการ

จัดการความรู้ ก่อนเร่ิมด าเนินการ และสามารถชี้แจงความเข้าใจในแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

 2.2 พิจารณาการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยน าข้อมูล

ตามที่ระบุไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาด าเนินการ และควรเป็น 

“องค์ความรู้” ที่หามาจากความต้องการของบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เช่น จาก

ผู้รับบริการ จากผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.3  เลือก องค์ความรู้ที่จ าเป็น 3 องค์ความรู้จากอย่างน้อย 2 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และไม่ควรซ้ าซ้อนกับองค์ความรู้ที่สถาบันอุดมศึกษาได้เคยเลือกมา

จัดท าแผนการจัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจ าเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะต้องทบทวน

และเพิ่มเติมความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากข้ึนหรือครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึนอย่าง

ชัดเจน พร้อมระบุเหตุผลที่เหมาะสม และจ าเป็นในการเลือกองค์ความรู้น้ันประกอบการ

ตัดสินใจด้วย 

 2.4 ในการเลือกองค์ความรู้ จะต้องระบุกิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ตัวชี้วัด เปูาหมาย พร้อมทั้งระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมด้วย และ

จะต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามกิจกรรมในแผนให้ครบถ้วน ดูตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย 

          2.5  การเลือกตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรู้  สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา

เลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรองที่มีนัยส าคัญ อย่างน้อย 1 KPI ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อใช้

เป็นเกณฑ์ในการวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ในสถาบัน 
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  2.6 ในการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมหลักที่จะประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการเทียบ

กับเปูาหมายน้ัน สามารถเลือกตัวชี้วัดตามค ารับรองได้เองตามที่เห็นว่าเหมาะสมตรงตามเปูาประสงค์ 

          2.7 ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา(CEO) และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ

ความรู้ (CKO) ของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมพร้อมลงนามรับรองเพื่อ

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารได้ทราบและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ภายในวันที่ 31 

มีนาคม 2554 

  2.8  การจัดท าและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 2) ควรมีรายละเอียด

กิจกรรมการจัดการความรู้ตามข้ันตอนทั้ง 7 ข้ันตอน (Knowledge Management Process = KMP) และ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบ ( Change Management  Process = CMP) 

น ามาบูรณาการร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจะไม่ต้องน าความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ 

CMP มาท า Matrix กันก็ได้แต่สามารถอ้างอิง CMP ทั้ง 6 องค์ประกอบลงไปในแต่ละข้ันตอนของ

การจัดการความรู้ได้ (ดังช่องหมายเหตุตามตัวอย่างแนบ) ส าหรับกิจกรรมยกย่องชมเชย (CMP 

องค์ประกอบที่ 6) น้ันควรแสดงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมเพิ่มเป็นกิจกรรมย่อยหลังกิจกรรมข้ันตอนที่ 7 

ในแบบฟอร์ม 2 เพื่อส่งเสริมและผลักดันความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งข้ึน 

  2.9  ด าเนินกิจกรรมตามแผน KM ที่ก าหนดตั้งแต่งข้ันตอนที่ 1 - 7 ในแต่ละข้ันตอน

จะต้องดูผล การด าเนินการ และผลลัพธ์กับค่าเปูาหมายที่ก าหนดว่าครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด

หรือไม่   

  2.10  สถาบันอุดมศึกษาควรต้องด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ให้ส าเร็จ

ครบถ้วนทุกกิจกรรมทั้ง 3 แผน พร้อมทั้งติดตามผลงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง

เป็นระยะ ๆ ให้สามารถด าเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละข้ันตอน 

             2.11 สถาบันอุดมศึกษาควรต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสารทุกฉบับ/ทุกชิ้นงานตั้งแต่

ค าสั่งแต่งตั้ง การประชุมแต่ละคร้ัง การด าเนินกิจกรรมในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการจัดการความรู้ 

จนถึงสรุปผลการด าเนินงาน (ข้ันที่ 1 - 7 และองค์ประกอบทั้ง 6) ในแต่ละองค์ความรู้ขอให้รวบรวม

ไว้ในปึกเดียวกัน  เพื่อง่ายต่อการตรวจประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ร.และ TRIS ต่อไป 

  2.12 การวัดผลลัพธ์ของการด าเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรม ที่ส่วนราชการด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทุก

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 

  2.13 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ของสถาบันอุดมศึกษา ต้อง

ด าเนินการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 

ให้ครบถ้วนทั้ง 3 แผน  ไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อปี โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการติดตาม

ประเมินผลอยู่ภายในไตรมาสที่ 3 และ 4 
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ค าที่ควรรู้ 

 * องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ในการท าบางสิ่งบางอย่าง (know how หรือ how to) ที่

เกิดข้ึนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความรู้ที่เกิดข้ึนน้ันผู้รับสามารถน าไปใช้ในลักษณะเป็นนามธรรม

มากกว่ารูปธรรม มักเกิดข้ึนเฉพาะบุคคลโดยได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอื่น เกิดจากประสบการณ์การ

ท างาน จากการวิจัยทดลอง หรือจากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 

 * ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการท างานได้ผลผลิต 

(outputs) ตามเปูาหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ท า

ให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พอใจ 

หมายเหตุ    

  แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ สถาบันอุดมศึกษา

สามารถ  ศึกษา ทบทวนแนวคิดและแนวทางการจัดการความรู้ในแต่ละข้ันตอน ตามรายละเอียดที่ระบุ

ใน 

1. “คู่มือการจัดการความรู้:จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ (โดยส านักงาน ก.พ.ร.ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2549) ” (เล่มสีเขียวอ่อน) 

2. “คู่มือการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ” (เล่มสีชมพู) 

3. ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการความรู้ และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตาม

เอกสารแนบท้าย 

  ส าหรับการเขียนแผนและการจัดท ารายละเอียดของแผนน้ัน สถาบันอุดมศึกษาอาจน า 

template แผนการจัดการความรู้ของปี 2550 ตามแบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 มาใช้ตามหมายเหตุ

ข้อ 3 หรือ จัดท ารายละเอียดของแผน (แบบฟอร์ม 2) ข้ึนเองโดยมีข้อมูลครอบคลุมกิจกรรมในข้ันตอน

การจัดการความรู้ทั้ง 7 ข้ันตอน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการท าให้เกิดกระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงทั้ง 6 องค์ประกอบได้อย่างไรประกอบให้เห็นด้วย 

 

        หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม         

        ส านักงาน ก.พ.ร. 

       1. นางกลิ่นจันทร์  เขียวเจริญ  เบอร์ติดต่อ 0 2356 9939 

       2. นางสาวกาญจนา ลพเลิศ  เบอร์ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ 8992  

       3. นางสาวภัทธิรา พัชรภัค   เบอร์ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ 8977 

 

 

 



            

 
267 

267 

ตัวอย่าง Template 

แผนการจัดการความรู้ของปี 2550  ตามแบบฟอร์ม 1 และ แบบฟอร์ม 2 

แบบฟอร์มที่  1  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : …………………………...…………………………… หน้าที่ : ……./…….. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ……………………….. 

………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

   องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์  … : 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น      : 

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   : 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเปูาหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 ………………………………………………………………………………… 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ………………………………………………………………………………… 

ผู้ทบทวน   : …………………………………………………………. 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)  

ผู้อนุมัติ   : …………………………………………… 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO) 

  

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  : ……………...……………………………………………………………. หน้าที่ : ……/…... 

ประเด็นยุทธศาสตร์                       : ................................................................................. 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น                       : ................................................................................. 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง         : ................................................................................. 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ................................................................................. 

ล า 

ดับ 

กิจกรรมการจัด 

การความรู้ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมที่ 1.1 

กิจกรรมที่ 1.2 

       

 

 

 

 

………………………

….. 

………………………

…… 

       

ผู้ทบทวน   : …………………………………………… 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ   : …………………………………………… 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เลือก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ทุกประเด็น
ยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามค า
รับรองและเปูาหมาย
ของตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละ
เปูาประสงค ์
 

เปูาประสงค์ทุก
เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์  
 

ระบุเป็น
ช่วงเวลา 
(ระยะเวลา
เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
หรือจุดของเวลา
แล้วเสร็จ 
 

ในช่อง  สถานะและหมาย
เหตใุห้ระบุความก้าวหน้า
ของการด าเนินการและ
รายละเอียดของเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การจัดการความรู้ 
 

ระบุตัวชี้วัดส าเร็จของ 
แต่ละกิจกรรม เช่น  
ร้อยละของจ านวน
รายการที่ตรวจพบ 
ต่อจ านวนรายการที่
ตรวจสอบ 
ระดับความส าเร็จ …… 

ให้ระบุค่าเปูาหมาย
ของผลส าเร็จของ
แต่ละกิจกรรม เช่น  
ครบทุกรายการ  
(100 %) 
 



 

   - 
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การฝึกอบรม 

และเรียนรู้ 

(Training &Learning) 

 

การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้  และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4 

 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

 
         การส่ือสาร
(Communication) 

2 กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

 

3 

การวัดผล 

 (Measurement) 

 

5 
การยกย่องชมเชย               

และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

 

6 

การเตรียมการและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

 

1 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

      4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 
 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

7.การเรียนรู้ (Learning) 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง 

ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่ 
ท าให้องค์การดีขึ้นหรือไม่ 

 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

  

กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) 

เป้าหมาย  
KM 

วิสัยทัศน/์  
พันธกิจ 

ขอบเขต KM 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 

กลยุทธ์ / กระบวนงาน 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge Identification) 

 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

(Knowledge Organization) 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร 
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ตัวอย่าง.....แผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

แบบฟอร์มที่  1    การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อส่วนราชการ :  ส านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน้าที่ :  1/1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้

เติบโตและยั่งยืน 

เสริมสร้างศักยภาพการประกอบการของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

ร้อยละ 90 
 

การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของสถาน

ประกอบการด้วยเคร่ืองมือ Self Assessment       

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   :  การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของสถานประกอบการด้วยเคร่ืองมือ Self Assessment       

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :  การให้บริการปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมิน

ประเด็นปัญหาขององค์กรด้วยตนเองในระดับหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกประเด็นปัญหาเพื่อให้ที่ปรึกษาเฉพาะทางเข้าไป

ให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกได้ถูกต้องตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของสภาพปัญหาที่แท้จริง และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 

 
ผลสัมฤทธ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น :  ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือ Self Assessment ในการประเมินตนเองเพื่อระบุปัญหาก่อนการใช้บริการปรึกษา

เชิงลึกกับที่ปรึกษาของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม                       

ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(โครงการ MDICP 3 )ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือ Self Assessment ในการวิเคราะห์ และประเมินสถานภาพการประกอบการได้อย่างถูกต้อง 

 

ผู้ทบทวน : ……………ลงนาม CKO …………………………… 

(นาย....................................) 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : …………ลงนาม CEO …………………………… 

(นาย…………………………….) 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

เอกสารแนบท้าย 
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แบบฟอร์มท่ี 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ /จังหวัด  : ส านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน้าท่ี : 1/5 

ประเด็นยุทธศาสตร์          : การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างปัจจัยเอ้ือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (K)    :  การวิเคราะห์ และประเมินสถานภาพของสถานประกอบการด้วยเครื่องมือ  Self Assessment : SA เพื่อการเลือกรับบริการปรึกษาแนะน าเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง 

                                        ตรงสภาพปัญหา 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง   : ตัวชี้วัดท่ี 1. ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถประเมินสถานภาพได้เองอย่างถูกต้อง  

                                           : ตัวชี้วัดท่ี 2. ร้อยละของบุคลากรของ กสอ. ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้วยการใช้เครื่องมือ SA ในการส่งเสริม SMEs 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  

                                                 : ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละ 10 ของบุคลากรของ กสอ. ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

                      

สถานะ         

 

                      

 หมายเหตุ 

 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

      คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.)ประชุมพิจารณาประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กสอ. 

วิสัยทัศน์ สพจ.กสอ.และพันธกิจเพื่อก าหนดองค์

ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานบริการปรึกษาแนะน า

เชิงลึกในสถานประกอบการภายใต้กิจกรรม/โครงการ

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักในความรับผิดชอบของ 

สพจ.กสอ. 

 

สัปดาห์ท่ี 2 

เดือนก.ย.52 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของ

จ านวน KM 

Team  

 

 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

 

 

KM Team 

และเจ้าหน้าท่ี สพจ. 

กสอ. 

 

 

 

ผอ.สพจ.กสอ. 

และคณะท างาน

การจัดการ

ความรู้และ

เจ้าหน้าท่ีของ 

สพจ.กสอ. 

 

 

CoP 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

                        

                        

 

 

KMP 1 

CMP 2,3 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

                      

สถานะ         

 

                      

 หมายเหตุ 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรูใ้ห้

กลุ่มเป้าหมาย 

      เชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้เครื่องมือ Self 

Assessment (SA) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาให้ความรู้กับทีม 

KM ของส านักและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.2 แสวงหาความรู้ 

      แสวงหาความรู้ท่ีใช้ประเมินสถานภาพสถาน

ประกอบการจากสถาบันเพิ่มผลผลิตฯ และสถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน 

 

 

 

2.3 ศึกษาองค์ความรู้ 

       ศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับ BCD (Business  

Competitiveness  Diagnosis) ของสถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและองค์ความรู้

 

สัปดาห์ท่ี 4 

เดือนก.ย.52 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 52  - 

ม.ค. 53 

 

 

 

 

 

ม.ีค. – พ.ค.

53 

 

 

จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน

การใช้เครื่องมือ 

Self 

Assessment  

 

 

 

จ านวนแหล่ง

ความรู้ท่ีประเมิน

สถานภาพสถาน

ประกอบการ 

 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

ศึกษา 

 

2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

3 แหล่ง 

 

 

 

 

 

 

5 คน 

 

 

KM Team และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

- สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ 

- สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม  

- สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน 

 

ผู้บริหาร สพจ.กสอ.และ 

KM Team และวิทยากร

ตัวคูณ ผู้ประกอบการ 

 

 

คณะท างานการ

จัดการความรู้

ของ สพจ.กสอ. 

 

 

 

 

 

 

KM Team ของ

สพจ.กสอ. และ

เจ้าหน้าท่ี DICP 

3แผนงาน 

 

 

 

คณะท างาน KM 

และวิทยากรจาก

สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานความรู้ 

 

 

 

 

 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 

KMP 2 

CMP1,2,3 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

                      

สถานะ         

 

                      

 หมายเหตุ 

 

เรื่อง SHINDAN โดยเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย กับ

เครื่องมือท่ีเลือกมาด าเนินการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ         

KMP 3 

CMP1,2,3 

        คณะท างาน KM ได้รวบรวมความรู้ท่ีได้จากการ

ไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ หน่วยงานมาพิจารณา

และจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลใน

การพิจารณาด าเนินการในขั้นต่อไป 

เม.ย.-พ.ค. 

53 

ร้อยละของ

จ านวน KM 

Team  

 

90% คณะท างานKM  
 

คณะท างานการ

จัดการความรู้

ของ สพจ.กสอ. 

 

ฐานข้อมูล 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

         

4 การประมวลผลและกล่ันกรองความรู้         

 4.1 ประมวลความรู้โดยการจัดประชุมระดมความ

คิดเห็นจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดในการ

พัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

MDICP 3 แผนงาน 

พ.ค. 53 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 

15 คน 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีส านัก

ส่วนกลางและศูนย์ฯ 

ภาคท่ีจะเป็นวิทยากร

ตัวคูณ 

คณะท างาน

จัดการองค์

ความรู้ของ  

สพจ.กสอ. 

 

CoP 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 

KMP 4 

CMP1,2,3

และ4 

 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือประเมินงบ 

การเงิน 

ติดต่อประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้

เครื่องมืองบการเงินเพื่อวิเคราะห์สถานประกอบการ / 

รวบรวมองค์ความรู้และแนวคิดมาปรับปรุง และจัดท า

เป็นคู่มือท่ีจะน าไปใช้จริง 

ม.ิย.53 

 

จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การใช้เครื่องมือ

ประเมินงบ

การเงิน 

1 คน 

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีส านัก

ส่วนกลางและศูนย์ฯ 

ภาคท่ีจะเป็นวิทยากร

ตัวคูณ 

 

คณะท างาน

จัดการองค์

ความรู้ของ  

สพจ.กสอ. 

 

 

CoP 

 

ระหว่าง

ด าเนินการ 
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เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

                      

สถานะ         

 

                      

 หมายเหตุ 

 

5 

 

 

 

 

การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดท า “ร่าง” เครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้ 

จัดท า“ร่าง” เครื่องมือ SA เพื่อประชาสัมพันธ์ใน

เว็บไซต์ และเป็นหนังสือเวียนแจ้งท้ังในส านักและ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขอข้อมูลสะท้อนกลับ 

5.2 ศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีน าเครื่องมือ SA ไปใช้และประสบ

ความส าเร็จ 

 

ก.ค. 53 

 

 

 

 

ก.ค. 53 

 

 

จ านวน 

เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

จ านวนเจ้าหน้าท่ี

ส่วนกลางและ

ภูมิภาคของ  

สพจ.กสอ. 

 

ไม่น้อยกว่า 

2 เครื่องมือ 
 

 

 

 

20 คน 

 

- หนังสือเวียน 

- เว็บไซต์  

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีKM Team 

และเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง

และภูมิภาค 

 

คณะท างาน

จัดการองค์

ความรู้ของ  

สพจ.กสอ. 

 

 

คณะท างาน

จัดการองค์

ความรู้ของ  

สพจ.กสอ. 

 

- หนังสือเวียน 

- เว็บไซต์  

 

 

 

 

 

ระยะ

ด าเนินการ 

 

KMP 5 

CMP1 ,2 

3 และ4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้เครื่องมือ จากภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ประชาชนท่ีเคยรับบริการมาร่วมกัน

แลกเปลี่ยน วิพากษ์องค์ความรู้ท่ีก าหนด 

 

6.2 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

ส าหรับส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานและ

ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ MDICP 3 แผนงาน 

 

ส.ค. 53 

 

 

 

จ านวนครั้งใน

การจัดเวที

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

-จ านวน

หลักสูตร 

-จ านวนคู่มือ 

 

ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 

 

 

 

1 หลักสูตร 

 

1 เล่ม 

 

- ผู้ประกอบการ SMEs / 

เจ้าหน้าท่ี กสอ.

รับผิดชอบกิจกรรม

ปรึกษาแนะน าเชิงลึก 

 
-  ผู้บริหาร KMTeam

และวิทยากรตัวคูณ 

 

 

- คณะท างาน

การจัดการองค์

ความรู้ของ  

สพจ.กสอ. 

 
-  ผู้บริหาร 

KMTeamและ

วิทยากรตัวคูณ 

 

 

Knowledge 

Forum 

 

 

 

ฐานความรู้ 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

KMP 6 

CMP1 ,2 

3 และ4 
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เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

                      

สถานะ         

 

                      

 หมายเหตุ 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ 

 7.1 ให้ความรู้ 

จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ 

SAให้แก่  

- เจ้าหน้าท่ีโครงการ MDICP 3 แผนงานและKM 
Team สพจ. 

  

 
 

- ผู้ประกอบการโครงการ MDICP 3 แผนงาน 
 

 

 
 

 
 

7.2 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
 

 

 

 

ส.ค.-ก.ย. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.- ธ.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเจ้าหน้าที่

โครงการ 

MDICP 3 แผน 

และKM Team 

สพจ. 

 

ร้อยละของ

ผู้ประกอบการที่

เข้าอบรมในแต่

ละครั้ง 

 

ร้อยละของ

กลุ่มเปูาหมาย

ในขั้นตอนท่ี

7.1 ท่ีเข้ารับ

การอบรมและ

น าไปขยายผล

ต่อ 

 

 

 

30 คน / 1 
ครั้ง 

 

 

 

 

90% 

 
30 คน / 4 

ครั้ง 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

โครงการ MDICP 3 

แผนงาน / KM team 

สพจ.  

 

- ผู้ประกอบการท่ีเข้า

ร่วมโครงการ MDICP 

3 แผนงานใน

ปีงบประมาณ 2553 

 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

โครงการ MDICP 3 

แผนงาน และ

ผู้ประกอบการท่ีเข้า

ร่วมโครงการ MDICP 

3 แผนงานใน

 

 

 

 

คณะท างาน
การจัดการองค์

ความรู้ของ  

สพจ.กสอ. 
 

 

 

 

 

 

 

คณะท างาน

การจัดการองค์

ความรู้ของ  
สพจ.กสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge 

Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการ

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะส้ินสุด

การ

ด าเนินการ 

 

 

 

 

KMP 7 

CMP1,2,3 

4 และ5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMP 6 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

                      

สถานะ         

 

                      

 หมายเหตุ 

 

  

 

ปีงบประมาณ 2553 

 

 

ผู้ทบทวน : …………ลงนาม CKO………………………………… 

   (นาย..............................) 

    รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : ……………ลงนาม CEO………………………… 

        (นาย............................) 

        อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

         ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ตัวอย่างการบูรณาการ (MATRIX) 

กระบวนการจัดการความรู้  - กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

                CMP 

  KMP 

การเตรียมการ 

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

การส่ือสาร 

 

กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 

 

การเรียนรู้ 

 

การวัดผล 

 

การยกย่อง

ชมเชย 

และการให้รางวัล 

 

1. การบ่งช้ีความรู ้

 

_   _ _ _ 

2. การสร้างและ  

    แสวงหาความรู ้

   _ _ _ 

3. การจัดความรู้ให้ 

     เป็นระบบ 

   _ _ _ 

4. การประมวลและ 

     กลั่นกรองความรู ้

    _ _ 

5. การเข้าถงึความรู ้

 

    _ _ 

6. การแบ่งปัน 

    แลกเปลี่ยนความรู้ 

    _ _ 

7. การเรียนรู้ 

 

     _ 

             

 

 

เมื่อด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้แล้ว ท าให้เกดิกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไร  
 
          10 – 70 %   =                           71 – 100 %   =                             -   =   ไม่เกิด 
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277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   จ-2 

 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตัวอย่างการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 
 

 
 

การจัดท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงตาม SP 7 ดังต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน  เนื่องจาก

การด าเนินการส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 

กิจกรรม ของส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละขั้นตอน และสามารถปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้

ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการ

บริหารความเส่ียง ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง "หลักสูตรการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ( Toolkits 

:Making Strategy Work)" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1404 

 

ตัวอย่างจงัหวัด ก 

 
วิสัยทัศน์  เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ความ

สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ 

1 เป็นดินแดนแห่ง

ความสุขด้วยการ

ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

1 ส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกรรม

คุณภาพที่ปลอดภัย 
การพัฒนาพื้นท่ีต้น

น้ า พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตกร 

และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และภัยแล้ง 

1.1. พัฒนาพื้นท่ี 

ต้นน้ าและแหล่งน้ า

ต้นทุนเพื่อ
การเกษตรและ

บรรเทา ปัญหา
อุทกภัย และภัยแล้ง 

1.2. ส่งเสริม
เกษตรกรรมและ

เกษตรอุตสาหกรรม

ท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

1.3. อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และ

สร้างความสมดุล
ระบบนิเวศ 

A โครงการส่งเสริม

การปลูกไม้ผลไม้

ยืนต้นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 

B โครงการก่อสร้าง
ฝายอนุรักษ์ต้นน้ า

ล าธาร 

1.1 

C โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหา

ภาวะโลกร้อน 

1.1 

D โครงการส่งเสริม 

รักษ์ปุาต้นน้ า และ
ปุาชุมชนโดยชุมชน 

1.1 1.2 

F โครงการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้การเพิ่ม
ผลผลิตทาง

การเกษตรด้วยการ

ปลูกพืชแบบเกษตร
อินทรีย์ 

1.2 1.3 

2 พัฒนาให้เป็น

เมืองท่องเท่ียวท่ี
ปลอดภัย 

 

2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการ
ท่องเท่ียวธรรมชาติ

เชิงเกษตร และเพื่อ
สุขภาพท่ีประทับใจ

และปลอดภัย 
 

2.1 พัฒนาสถานท่ี

และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

2.2 พัฒนาธุรกิจ
ท่องเทียว และ

ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

A โครงการ

ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวัด 

2.1 

Bโครงการพัฒนา

มาตรฐานและจัด

ระเบียบร้านค้าใน
สถานที่ท่องเท่ียว 

2.2 

Cโครงการพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียว
ประจ าจังหวัดและ

พัฒนา 

2.1 
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ข้ันตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 

 

 1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

        เพื่อให้โครงการส าคัญท่ีมีนัยส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถ

ด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายตามท่ีตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความส าเร็จตามกลยุทธ์ เปูาประสงค์ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 

 1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

  1.2.1  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อน ามาพิจารณาบริหารจัดการ 

       ความเส่ียงของจังหวัด ก 

ปัจจัยพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 

1. สอดคล้องกับประเด็น 

   ยุทธศาสตร์ 

 

ไม่สอดคล้องกับ  

กลยุทธ์ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับบาง 

กลยุทธ์ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุก  

กลยุทธ์ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

2. งบประมาณท่ีได้รับใน 

    ปีงบประมาณปัจจุบัน 

ได้รับงบประมาณสูง

เป็นล าดับ 3และ 

ต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูง

เป็นล าดับ 2 

ได้รับงบประมาณสูง

เป็นล าดับ 1 

 

  1.2.2  ผลพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตาม  

  หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 

สอดคล้อง

กับประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

(a) 

งบประมาณ

ท่ีได้รับ 

(b) 

ความส าคัญ

ของ

โครงการ 

(a*b) 

เป็นดินแดนแห่งความสุข

ด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

A โครงการส่งเสริมการปลูก

ไม้ผลไม้ยืนต้นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 2 4 

B โครงการก่อสร้างฝาย

อนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 

2 3 6 

C โครงการส่งเสริมกิจกรรม

การมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

2 1 2 

D โครงการส่งเสริม รักษ์ปุา

ต้นน้ า และปุาชุมชน โดย

ชุมชน 

2 1 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 

สอดคล้อง

กับประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

(a) 

งบประมาณ

ท่ีได้รับ 

(b) 

ความส าคัญ

ของ

โครงการ 

(a*b) 

F โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรด้วยการปลูกพืช

แบบเกษตรอินทรีย์บริเวณ

หมู่บ้านพื้นที่ต้นน้ า 

2 1 2 

พัฒนาให้เป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย 

 

A โครงการประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

จังหวัด 

2 3 6 

B โครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านมัคคุเทศ 

2 1 2 

C โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2 2 4 

   

  จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้นน าโครงการท่ีได้ค่าคะแนนความส าคัญของโครงการสูงสุดในแต่

ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทางของ SP7 

 1.3 โครงการท่ีคัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  

        1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ   

   โครงการท่ีพิจารณามาด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง คือ โครงการก่อสร้างฝายอนุรักษ์

ต้นน้ าล าธาร  

  วัตถุประสงค์ของโครงการ : จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

  เปูาหมายการบริหารความเส่ียงของโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของเกษตรในพื้นที่เปูาหมายมีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร ร้อยละ 30 

 

         2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย  

   โครงการท่ีพิจารณามาด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง คือ โครงการประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 

 เปูาหมายการบริหารความเส่ียงของโครงการ : 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นจากผลการด าเนินการท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 
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  ข้ันตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 

 
       1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ   

  โครงการ  :   โครงการก่อสร้างฝายอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 

  ก าหนดกิจกรรมท่ีโครงการต้องด าเนินการแล้วน ามาระบุความเส่ียงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม 
กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค 

การ
มุ่งเน้น

ฉันทามติ 

การจัดจ้าง ได้ผู้รับเหมาท่ี
ไม่มีศักยภาพ

ตรงตามความ
ต้องการของ

โครงการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง
ล่าช้ากว่าแผนที่

ก าหนด 

-  ไม่มี 

   ผู้รับผิดชอบ 
   โครงการท่ี 

   ชัดเจน 
 บุคลากรท่ี 

   รับผิดชอบมี 

   ความสามารถ 

   ไม่เพียงพอ 
 ไม่มีการ 

   ตรวจสอบ 

   คุณสมบัติ 
   ของผู้ยืน่ซองให้ 

    ละเอียด ถี่ถ้วน 

 มีข้อ 

  ร้องเรียน 
 ไม่เปิดเผย 

   ข้อมูลการ 

   จัดซื้อจัดจ้าง 
   และการ 

   ประกาศ 

   รายชื่อผู้ชนะ 
   ประมูล 

 ไม่เปิด 

   โอกาสให้ 
   ตรวจสอบ 
 ไม่มี 

   ช่องทาง 
   ให้ผู้มีส่วน 

   ได้เสียเข้า 

    มาตรวจสอบ 

- ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบ

พัสดุและ 
พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 
2540 

เลือก
ปฏิบัตติ่อผู้

ยื่นซอง 

- 

การจัดท า
สัญญา 

พิจารณา
แบบการ

ก่อสร้าง 

 ท าสัญญาผิด 

  จากแบบท่ี 
  ก าหนดไว้ 
 สัญญาไม่ 

  ครอบคลุม 
  ผลผลิตตาม 

  เปูาหมายท่ี 
  ก าหนดไว้ 

 งวดงาน 

  งวดเงินท่ี  
  ก าหนด 

 ไม่เหมาะสม 

- ไม่มีกระบวนการ/ 
วิธีการในการ 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง

ของสัญญาท่ีดีพอ 

เจตนาท าสัญญา
ให้เอ้ือประโยชน์

แก่ผู้รับจ้าง   

- -  ไม่ด าเนินการ 

   ตามระเบียบ 
  พัสดุ 
 ไม่ปฏิบัติตาม 

   ข้อเสนอแนะ 
   ของหน่วยงาน 

   ตรวจสอบ 
   ภายนอก 

- - 

การ

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 คุณภาพของ 

  ผลงานไม่ 

  เป็นไปตาม 

 ด าเนินงาน 

  ไม่เป็นไป 

  ตามท่ี 

การเบิก

จ่ายเงินให้
ผู้รับเหมา

 ไม่ตรวจรับ 

   ผลงานให้ 

   เป็นไปตาม 

มีการทุจริตใน

การตรวจรับ 

ไม่มี

คณะกรรมการ
ตรวจรับท่ีมา

- ไม่ด าเนินการ

ตามระเบียบ
พัสดุ 

- - 
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กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม 
กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค 

การ

มุ่งเน้น

ฉันทามติ 

  สัญญา 
 ผลผลิตไม่ 

  ตรงตามแบบ 
 

  วางแผนไว้ 
 ตรวจรับ 

  ล่าช้า 
 

ล่าช้า    วัตถุประสงค์ 

   ของโครงการ 
   และรายละเอียด 

   ในสัญญา 
  ไม่มีการคุมงาน 

    ก่อสร้างในพื้นท่ี 

จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับ
ผลผลิตของ

โครงการ 

 

การติดตาม 

ควบคุมและ
รายงานผล 

 ไม่มีข้อมูล 

   เก่ียวกับความ 

   คืบหน้าของ 
   การด าเนิน 

   โครงการ 

   ท่ีเพียงพอ  
   หรือทันต่อ 

   เหตุการณ์ 
 ไม่มีระบบ 

   ในการควบคุม 

   และติดตาม 
   โครงการ 

   อย่างเหมาะสม 

 ไม่มีการรายงาน 

   ความผิดปกติ  

    ปัญหาอุปสรรค 
   ในการด าเนินการ 

   แก่ผู้เก่ียวข้อง ทราบ 
 ไม่สามารถ 

   การจัดเก็บ 
   ข้อมูลของ 

   ผลส าเร็จ/ 
   ผลลัพธ์การ 

   ด าเนินการ 
   เพื่อแสดง 

   ผลสัมฤทธิ์ 

   ตามเปูาหมาย    
   ของโครงการได้ 

ผลการ 

ด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม

เปูาหมายของ

โครงการ 
(เกษตรกรใน 

พี้นท่ีเปูาหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ 

ไม่มีแหล่งน้ า 

ใช้ใน
การเกษตร) 

 ไม่มีการ 

   ติดตามและ 

   ประเมิน 
   ความส าเร็จ 

   ของโครงการ 

   หรือมีแต่ไม่ 
   เพียงพอ  

   ไม่ทันต่อ 
   เหตุการณ์ 
 ไม่มีการ 

   ติดตามการ 
   ด าเนินการ 

   ในพื้นที่ 

   ก่อสร้าง 
 

- ไม่มีช่องทาง/

วิธีการให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเข้า

มาร่วมติดตาม

ตรวจสอบการ
ด าเนิน

โครงการ 

- - - - 

หมายเหตุ ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในการด าเนินการต้องวิเคราะห์ให้ครบทุกโครงการ ทุกกิจกรรมท่ีได้คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง
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  ข้ันตอนที่ 3  การประเมนิความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับ 

                     แต่ละความเสี่ยง 

 

 3.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ(x) และโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (y) 

ประเด็น/องค์ประกอบ 

ท่ีพิจารณา 

1=น้อย

มาก 

2=น้อย 3=ปาน

กลาง 

4=สูง 5=สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (x)      

มูลค่าความเสียหาย (x1) < 1 หมื่น

บาท 

1-5 หมื่น

บาท 

5หมื่น-2.5

แสนบาท 

2.5 – 5

แสนบาท 

> 5แสน

บาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (x2) 

>80% 60-80% 40-60 % 20-40% > 20% 

จ านวนผู้รับบริการท่ีได้รับความ

เสียหาย/จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่ีได้รับผลกระทบ(x3) 

กระทบ

เฉพาะ

ผู้เก่ียวข้อง

โดยตรง

บางราย 

กระทบ

เฉพาะกลุ่ม

ผู้เก่ียวข้อง

โดยตรงเป็น

ส่วนใหญ่ 

กระทบ

เฉพาะกลุ่ม

ผู้เก่ียวข้อง

โดยตรง

ท้ังหมด 

กระทบ

ผู้เก่ียวข้อง

โดยตรง

ท้ังหมดและ

ผู้อ่ืนบางส่วน 

กระทบ

ผู้เก่ียวข้อง

โดยตรง

ท้ังหมดและ

ผู้อ่ืนมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน(ต่อระยะเวลา

โครงการ) (x4) 

น้อยกว่า  

1 ราย 

1-5 ราย 6-10 ราย 11 -15 ราย มากกว่า  

15 ราย 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย(y)      

ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (y1) มีท้ัง 2 

อย่างและ 

มีการ 

ปฏิบัติตาม 

มีอย่างใด

อย่างหนึ่ง

และมีการ

ปฏิบัติตาม 

มีท้ัง  

2 อย่างแต่

ปฏิบัติตาม

อย่างใด

อย่างหนึ่ง

หรือไม่ถือ

ปฏิบัติ 

มีอย่างใด

อย่างหนึ่ง

แต่ไม่ถือ

ปฏิบัติ 

ไม่มีท้ัง  

2 อย่าง 

การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของ

ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  (y2) 

ทุกสัปดาห์ ทุก 2 

สัปดาห์ 

ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ

ปฏิบัติงาน (y3) 

 

ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 

ความถี่ในการเกิดความผิดพลาด

การปฏิบัติงาน(เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) (y4) 

 

5 ปี ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/

ครั้ง 

1 เดือน/

ครั้งหรือ

มากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (y5) 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง

(เกิดแน่นอน) 

หมายเหตุ  หลักเกณฑ์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท้ังนี้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของ

โครงการท่ีน ามาวิเคราะห์และบริบทขององค์การ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการ

บริหารความเส่ียง ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง "หลักสูตรการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ    

(Toolkits :Making Strategy Work)" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  

                http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1404 
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3.2 กลยุทธ์ท่ีใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเส่ียง มีดังน้ี 

  การหลีกเลี่ยงความเส่ียง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยการหยุด 

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียง  

   การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเส่ียงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน

บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียง รวมถึงลดความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความเส่ียงจะเกิดขึ้น  

   การรับความเส่ียงไว้เอง:หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเส่ียงใดเลยท่ี

เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเส่ียงสูงกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ อาจต้องยอมรับความเส่ียง แต่ควรมี

มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 

   การถ่ายโอนความเส่ียง: ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีเป็นความและการจัดการ

กับความเส่ียงให้ผู้อ่ืน  

  น าความเส่ียงท่ีได้วิเคราะห์ตามมิติธรรมาภิบาลมาประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากความ

เส่ียงในแต่ละประเภทของความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ปรากฎว่าผลการวิเคราะห์ความเส่ียงสอดคล้องกับความเส่ียง

ด้านการด าเนินการและด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเส่ียง ดังนี้ 
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ประเภทของความ

เส่ียงท่ีเก่ียวข้อง 
กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

กลยุทธ์ท่ีใช้จัดการ

กับความเส่ียง 
แนวทางการจัดการความเส่ียง 

ด้านการด าเนินการ

(Operation Risk: O) 

การจัดจ้าง 

ท่ีปรึกษา 

O 1 ได้ผู้รับเหมาท่ีไม่มี

ศักยภาพตรงตามความ

ต้องการของโครงการ 

 

2 

(y5) 

 

5 

(x1) 

 

10 ควบคุมความเส่ียง - ก าหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้ 

   ชัดเจน  

- ก ากับการตรวจสอบคุณสมบัติของ 

   ผู้รับเหมาให้มีการด าเนินการอย่าง 

   จริงจัง 

  O 2 จัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า

กว่าแผนท่ีก าหนด 

4 

(y5) 

4 

(x2) 

 

16 ควบคุมความเส่ียง - จัดท าแผนการปฏิบัติงานในการ 

   จัดซ้ือจ้างให้ชัดเจน 

- จัดท าค าขออนุมัติวงเงิน 

   งบประมาณล่วงหน้าและ 

   ประสานงานกับส านักงบประมาณ 

   อย่างต่อเนื่อง 

  O 3 ไม่มีผู้รับผิดชอบ

โครงการท่ีชัดเจน 

1 

(y5) 

5 

(x1) 

 

5 ควบคุมความเส่ียง - แต่งตั้งคณะท างานโครงการ 

- จัดท าแผนการปฏิบัติงานในการ 

  จัดซ้ือจ้างพร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 

  O 4 บุคลากรท่ี

รับผิดชอบมีความสามารถ

ไม่เพียงพอ 

5 

(y5) 

4 

(x1) 

 

20 ควบคุมความเส่ียง แต่งตัง้คณะท างานโครงการท่ีบูรณา

การจากหลายหน่วยงานหรือเชิญผุ้

เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม

เป็นคณะท างาน 

  O 5 มีข้อร้องเรียน 

 

5 

(y4) 

5 

(x4) 

25 ควบคุมความเส่ียง จัดให้มีการตรวจสอบและการควบคุม

ภายใน 

  O 6 ไม่เปิดเผยข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างและ

1 

(y5) 

3 

(x4) 

3 ควบคุมความเส่ียง - จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ 

   จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศรายชื่ 
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ประเภทของความ

เส่ียงท่ีเก่ียวข้อง 
กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

กลยุทธ์ท่ีใช้จัดการ

กับความเส่ียง 
แนวทางการจัดการความเส่ียง 

การประกาศรายชื่อ 

ผู้ชนะการประมูล 

    ผู้ชนะการประมูล 

 

  O 7 ไม่เปิดโอกาสให้

ตรวจสอบ 

1 

(y5) 

3 

(x4) 

 

3 ควบคุมความเส่ียง - จัดให้มีการตรวจสอบและการ 

   ควบคุมภายใน 

- ให้มีคณะท างานจากภาคประชาชน 

   เข้ามามีส่วนร่วม 

  O 8 ไม่มีช่องทางให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา

ตรวจสอบ 

3 

(y5) 

3 

(x4) 

 

9 ควบคุมความเส่ียง จัดท าช่องทางการตรวจสอบ 

โครงการ/การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

  O 9 เลือกปฏิบัติต่อ

ผู้รับเหมา 

2 

(y5) 

3 

(x4) 

6 ควบคุมความเส่ียง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

อย่างเคร่งครัด 

 (การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงตัวอย่างในการด าเนินการต้องด าเนินการให้ครบทุกกิจกรรมตามท่ีได้ระบุความเส่ียงจากขั้นตอนที่ 2) 

ด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 

(Compliance Risk: C) 

การจัดจ้างท่ี

ปรึกษา 

C 1 ไม่ด าเนินการตาม

ระเบียบพัสดุและพ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

1 

(y5) 

5 

(x1) 

 

5 ควบคุมความเส่ียง - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

  C 2 ไม่มีการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้ยื่นซองให้

ละเอียดถี่ถ้วน 

1 

(y4) 

3 

(x4) 

 

3 ควบคุมความเส่ียง - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 (การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ในการด าเนินการต้องด าเนินการให้ครบทุกกิจกรรมตามท่ีได้ระบุความเส่ียงจากขั้นตอนท่ี 2) 

หมายเหตุ  ตารางการประเมินความเส่ียงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างซึ่งน ามาแสดงให้เห็นเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นในการด าเนินการต้องประเมินความเส่ียงครบทุกกิจกรรมและ

ทุกความเส่ียงท่ีระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 
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 3.3 จัดท าแผนภูมิความเส่ียง 

     การจัดท าแผนภูมิความเส่ียงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินในวางแผนบริหารได้อย่างเหมาะสม และ

สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเส่ียงแล้ว ปัจจัยเส่ียงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง 

 โดยจังหวัด ก ก าหนดให้ คะแนนประเมินความเส่ียงท่ีจะต้องน ามาด าเนินการจัดการ คือความ

เส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงต่ ากว่า 15 ถือว่ามีความเส่ียง

ค่อนข้างต่ าไม่น ามาด าเนินการจัดการความเส่ียงในแผนบริหารความเส่ียง  

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 

1. ในตารางแผนภูมิความเสี่ยง สัญลักษณ์ 0 ตามด้วยตัวเลข คือปัจจัยเสี่ยงในด้านการด าเนินการ

น ามาจากตารางผลการประเมินความเสี่ยง เช่น  O1 คือ  ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพตรง

ตามความต้องการของโครงการ  เป็นต้น และสัญลักษณ์ C ตามด้วยตัวเลข คือ ปัจจัยเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น C 1 คือ ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

2. สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารการบริหารความเสี่ยง ชดุเคร่ืองมอืการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง "หลักสูตรการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  (Toolkits :Making Strategy Work)"   

โดยสามารถดาวน์โหลดไดท้ี่

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1404 

5 
O3 
C1 

O1   O5 
  

4 
   O2   O4  

3 
O6,O7 
C2 

O9 O8   

2 
     

1 
     

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
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   ข้ันตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

จัดท าแผนบริหารความเสีย่งของโครงการ 

ประเด็น

ความเส่ียง 

กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเส่ียง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

O 2 มีแผนการเร่งรัดการใช้จ่าย

งบประมาณและประสานงานกับ

ส านักงานงบประมาณอย่างใกล้ชิด  

ท าสัญญาจัดจ้างแล้วเสร็จ

ภายในไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ 

            หน่วยงาน ก  

O 4 จัดท าแผนการปฏิบัติงานในการ 

จัดซ้ือจ้างพร้อมระบุ

ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

มีชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรมท่ีชัดเจน โดย

ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ

เข้าใจในแต่ละกิจกรรมของ

การด าเนินโครงการ 

              

O 5 - จัดท าระบบตรวจสอบและ 

   ควบคุมภายในของโครงการ 

- เผยแพร่ข้อมูล ความคืบหน้า 

  ของโครงการต่อสาธารณะ 

  เป็นระยะๆ  

- มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย  

  เข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบผล 

  การด าเนินโครงการ 

 

- ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข่าว 

  ในส่ือต่างๆ เก่ียวกับการ 

  ทุจริตในการด าเนินโครงการ 

- มีระบบการตรวจสอบและ 

  ควบคุมภายในพร้อม 

  รายงานผลการตรวจสอบ 

  และควบคุมภายใน 

- มีช่องทางในการรับฟังความ 

  คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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ประเด็น

ความเส่ียง 

กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเส่ียง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

 -จัดเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อน

ความส าเร็จของโครงการ 

-มีข้อมูลแสดงผลส าเร็จของ

โครงการท้ังในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพที่สามารถ

ตรวจสอบได้ชัดเจนและมี

ความน่าเชื่อถือ เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์และส่ือของจังหวัด 

ทุกเดือน 

              

 

หมายเหตุ กิจกรรมในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท ากิจกรรมตามท่ีได้วิเคราะห์มาจากความเส่ียงท่ีมีระดับตามท่ีองค์การ 

               ก าหนดจากขั้นตอน 3
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ข้ันตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 

 

ข้อมูลท่ีต้องการ ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย 

แผนงานโครงการ เว็บไซต์ของสถาบัน - คณะท างานโครงการ 

- บุคลากรของสถาบัน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนบริหารความเส่ียงของ

โครงการ 

- หนังสือเวียน 

- การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร 

- ผู้บริหาร 

- คณะท างานโครงการ 

สรุปรายงานความคืบหน้าของ

การด าเนินโครงการ 

เว็บไซต์ของสถาบัน  

คู่มือการด าเนินการโครงการ - หนังสือเวียน 

- อินทราเน็ตของสถาบัน 

คณะท างานโครงการ 

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ - การอบรม  

- อินทราเน็ตของสถาบัน 

คณะท างานโครงการ 

 

 

ข้ันตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

 การติดตามและประเมินผลการแผนการบริหารความเส่ียง โดยคณะท างานด้านการบริหารจัดการความ

เส่ียง และให้มีการ รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารทุกเดือน 

 

 
 

เนื่องจากการจัดท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงตาม SP 7 นี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในการด าเนินการ

ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ของ

ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละขั้นตอน และสามารถปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการบริหารความเส่ียง ชุดเครื่องมือ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง "หลักสูตรการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Toolkits :Making Strategy Work)" โดยสามารถ

ดาวน์โหลดได้ท่ี   

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1404 
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