
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
                                                                      

 

คูม่อืค าอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 

พมิพค์ร ัง้ที ่1 

ธันวาคม 2552 

 

จ านวนพมิพ ์

150 เลม่ 

 

จดัพมิพโ์ดย 

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

ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

โทรศัพท ์ 0 2356 9999 

โทรสาร   0 2281 8169 

 

จดัท าโดย 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

สถาบนัสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

(หน่วยงานรปูแบบพเิศษ ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 

ออกแบบโดย 

บรษัิท วชิัน่ พริน้ท ์แอนด ์มเีดยี จ ากดั 

481/561 ถนนจรัญสนทิวงศ ์37 แขวงบางขนุศร ี

เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 

โทรศัพท ์0 2864 5698 

โทรสาร 0 2564 5889 

 

สงวนลขิสทิธิโ์ดย 

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

 



                                                 
                                                                      

 

ค าน า 

 

 คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วันที ่ 28 มถินุายน 2548  เห็นชอบใหน้ าการพัฒนาคุ ณภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐมาใช ้  ตามขอ้เสนอของส านักงาน ก .พ.ร. เพือ่เป็นเครือ่งมอืผลักดันใหก้าร

พัฒนาระบบราชการมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืตอ่ไป 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดตัวชีว้ัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ” เป็นหนึง่ในตัวชีว้ัดเลอืกในมติดิา้นการพัฒนาองคก์ าร ตัวชีว้ัดที ่12 ส าหรับ

สถาบนัอดุมศกึษา 

          ดังนัน้ เพือ่ให ้สถาบนัอดุมศกึษา สามารถด าเนนิการตามตัวชีว้ัด “ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ” ตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2553  และทราบแนวทาง วธิกีารประเมนิผลตามตัวชีว้ัดดังกลา่ว ส านักงาน ก.พ.ร. จงึไดจ้ัดท าคูม่อืนี้

ข ึน้เพือ่ให ส้ถาบนัอดุมศกึษา ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในเรือ่งตา่ง ๆ และสามารถด าเนนิการไดค้รบถว้น

และสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมนิผลเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายความส าเร็จทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

ส านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอยา่งยิง่วา่ คูม่อืเลม่นีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ สถาบนัอดุมศกึษาในการ

ด าเนนิการตามตัวชีว้ัดดังกลา่วไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ สถาบนัอดุมศกึษา สามารถ

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ พ .ศ. 2550 และชุด

เครือ่งมอืการพัฒนาองคก์าร (Organization Improvement Toolkits) ทีส่ านักงาน ก .พ.ร. ได ้

เผยแพรใ่หส้ถาบนัอดุมศกึษา ไปดว้ยแลว้ และสามารถตดิตามขอ้มลูความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ ไดผ้า่น

เว็บไซต์ www.opdc.go.th หัวขอ้การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ หมวดเอกสารและสือ่ 

ปี 2553 

 

 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

ธันวาคม 2552 
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แนวทางด าเนนิการส าหรบัตวัชีว้ดั 

ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ของสถาบนัอดุมศกึษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

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

 

1.  ความส าคญัและเหตผุลความจ าเป็นในการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

 

 

 ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ในหลายประเทศไดม้กีารน าระบบคณุภาพการบรหิารจัดการมาใชท้ัง้ใน

ภาครัฐและเอกชน เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุกระบวนงานอยา่งตอ่เนือ่งและเป็นการเพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัของประเทศ เชน่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาไดม้เีกณฑร์างวัลคณุภาพแหง่ชาต ิ Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA) และไดเ้ป็นแนวทางใหป้ระเทศตา่ง ๆ น าไปประยกุตใ์ช ้

มากกวา่ 70 ประเทศ เชน่ 

 

ประเทศ ชือ่รางวลัทีพ่ฒันามาจาก MBNQA 
ปี ค.ศ. ทีเ่ร ิม่

ประกาศมอบรางวลั 

ออสเตรเลยี Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988 

สหภาพยโุรป European Quality Award (EQA) 1989 

สงิคโปร ์ Singapore Quality Award (SQA) 1994 

ญีปุ่่ น Japan Quality Award (JQA) 1995 

 

 การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ที่

ตอ้งการใหห้น่วยง านภาครัฐมกีารยกระดับคณุภาพมาตรฐานการท างานไปสูร่ะดับมาตรฐานสากล  

(High Performance)  

 ส านักงาน ก.พ.ร. ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาระบบราชการมาอยา่งตอ่เนือ่ง  เพือ่ใหห้น่วยงาน

ภาครัฐมกีารปรับปรงุการท างาน ยกระดับการบรหิารจัดการ โดยน าเทคนคิและเครือ่งมอืบรหิารจัดการ

สมยัใหมม่าใช ้เชน่ การลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ  การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ  

การจัดท าขอ้เสนอการเปลีย่นแปลง  (Blueprint for Change) เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี เพือ่ใหเ้กดิความ

ยัง่ยนืของระบบการยกระดับคณุภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ  และเป็นการรองรับการพัฒนา

ระบบราชการในขัน้ตอ่ไป  ส านักงาน ก .พ.ร. จงึไดน้ าเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐมาเป็น

เครือ่งมอืในการด าเนนิการ  ซึง่คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบ เมือ่วันที่  28 มถินุายน 2548 ตามขอ้เสนอ

ของส านักงาน ก.พ.ร. 
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  นอกจากนี ้มตคิณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วันที ่29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตามที ่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึง่แผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย ฯในประเด็นยทุธศาสตร์ ที ่3 วา่ดว้ยการมุง่สูก่ารเป็นองคก์ารทีม่ขีดี

สมรรถนะสงู  บคุลากรมคีวามพรอ้มและความสามารถในการเรยีนรู ้  คดิรเิร ิม่ เปลีย่นแปลง  

และปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ไดก้ าหนดเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด และคา่เป้าหมาย 

ดังนี ้

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย 

3. มุง่สูก่ารเป็นองคก์ารทีม่ ี

   ขดีสมรรถนะสงู บคุลากรม ี

   ความพรอ้มและ 

   ความสามารถในการเรยีนรู ้ 

   คดิรเิริม่ เปลีย่นแปลง และ 

   ปรับตัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   ตอ่สถานการณ์ตา่งๆ  

สถาบนัอดุมศกึษาและ

หน่วยงานของรัฐ

สามารถพัฒนาขดี

สมรรถนะและมคีวาม

พรอ้มในการด าเนนิงาน  

 ระดับความส าเร็จ 

    ของ     

 สถาบนัอดุมศกึษา 

    และหน่วยงาน 

    ของรัฐในการ 

    ปรับปรงุและ 

    ยกระดับคณุภาพ 

    การบรหิารงาน 

    ตามแผนพัฒนา 

    องคก์าร  

 ระดับสมรรถนะ 

    ของขา้ราชการ 

    และเจา้หนา้ที ่

    ของรัฐทีไ่ดรั้บการ 

    พัฒนาตามเกณฑ ์

    มาตรฐาน  

 ไมน่อ้ยกวา่  

    รอ้ยละ 80  

    โดยเฉลีย่  

 

 

 

 

 

 

 

 ไมน่อ้ยกวา่  

    รอ้ยละ 80  

    โดยเฉลีย่  

 

  

 ดังนัน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 

ดังกลา่ว การด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ จงึไดก้ าหนดเป้าหมายของการพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐภายในปี 2555 ดังนี ้

 ระดับความส าเร็จของ สถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงานของรัฐในการปรับปรงุและยกระดับ

คณุภาพการบรหิารงานตามแผนพัฒนาองคก์ารไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 โดยเฉลีย่ 
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  2. หลกัการและแนวคดิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

 

 เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐเป็นการน าหลักเกณฑแ์ ละแนวคดิตามรางวัลคณุภาพ

แหง่ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมรกิา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และ

รางวัลคณุภาพแหง่ชาตขิองประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับใหส้อดคลอ้งกบั

ทศิทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการด าเนนิการตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลัก เกณฑแ์ละ

วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ .ศ. 2546 รวมทัง้ การประเมนิผลตามค า รับรองการปฏบิตัริาชการ 

เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมตามบรบิทของภาคราชการไทย ทัง้นี ้เพือ่ให ้สว่นราชการ ใชเ้ป็นกรอบในการ

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง  และเป็นแนวทางในการปรับปรงุการบรหิารจัดการองคก์ ร เพือ่การยกระดับ

คณุภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐไปสูม่าตรฐานสากล 

         เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ จัดท าขึน้โดยอาศัยคา่นยิมหลัก (Core-Value)  

11 ประการ ดังนี ้

1.  การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทัศน ์

2.  ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูรั้บบรกิาร 

3.   การเรยีนรูข้ององคก์ารและของแตล่ะบคุคล 

4.   การใหค้วามส าคัญกบับคุลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

5.   ความคลอ่งตัว 

6.   การมุง่เนน้อนาคต 

7.   การจัดการเพือ่นวัตกรรม 

8.   การจัดการโดยใชข้อ้มลูจรงิ 

9.   ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

10.  การมุง่เนน้ทีผ่ลลัพธแ์ละการสรา้งคณุค่า 

11.  มมุมองในเชงิระบบ 

1. การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน ์

 ผูบ้รหิารระดับสงูมบีทบาทส าคัญทีจ่ะขบัเคลือ่นใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ โดยตอ้งให ้

ความส าคัญกบัเรือ่ง ตอ่ไปนี ้

1) การก าหนด ทศิทาง คา่นยิมทีม่คีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม  โดยเนน้คา่นยิมทีใ่ห ้

ความส าคัญกบัผูรั้บบรกิา ร รวมทัง้ก าหนดความคาดหวังขององคก์ร ทีมุ่ง่เนน้ใหเ้กดิความสมดลุของ

ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด  ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ ชีน้ าการด าเนนิกจิกรรมและการ

ตัดสนิใจขององคก์ร    

2) การจัดท ากลยทุธ ์ระบบ และวธิกีารตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลผุลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ  

กระตุน้ใหม้นีวัตกรรม สรา้งความรูแ้ละความสามารถ และท าใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมคีวามยัง่ยนื    
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3) การก าหนดใหม้รีะบบการตดิตามและทบทวนผลการด าเนนิการขององคก์ร เพือ่น าผล

ดังกลา่วมาใชใ้นการปรับปรงุและพัฒนาองคก์ร 

4) การก ากบัดแูลตนเองทีด่ ีและการ เสรมิสรา้งจรยิธรรม ภายในองคก์ ารใหม้ี ความ

รับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ในดา้นจรยิธรรม การปฏบิตักิาร และผลการด าเนนิการของ

องคก์าร ทัง้นี ้ผูบ้รหิารระดับสงูควรปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีโดยการมพีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม  

5) การสรา้งแรงบนัดาลใจ จงูใจ และกระตุน้ให ้ บคุลากรทกุคนมสีว่นรว่มในการท าให ้

องคก์ารประสบความส าเร็จ มกีารพัฒนาและเรยีนรู ้มนีวัตกรรม และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์   

6) การมสีว่นรว่มในการวางแผน การสือ่สาร การสอนงาน การพัฒนาผูน้ าในอนาคต   

การยกยอ่งชมเชยพนักงาน  และการเป็นแบบอยา่งทีด่ ี 

 2.  ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูร้บับรกิาร 

การด าเนนิการของ ส่วนราชการ  มุง่เนน้ใหเ้กดิประโยชนส์ขุของประชาชนดังนัน้ผูท้ีจ่ะ

ตัดสนิวา่สว่นราชการใดด าเนนิการประสบความส าเร็จหรอืไม ่ไดแ้กป่ระชาชนซึง่เป็นผูรั้บบรกิารนัน้เอง  

ทัง้นีอ้งคก์รทีมุ่ง่เนน้ผูรั้บบรกิารควรใหค้วามส าคัญกบัเรือ่ง ดังตอ่ไปนี ้

 การใหค้วามส าคัญกบัผูรั้บบรกิ ารในปัจจบุนัและอนาคต  คอื การเขา้ใจความ ตอ้งการ

ของผูรั้บบรกิารในปัจจบุนั และการคาดการณ์ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารทีพ่งึมใีนอนาคต  

 การสรา้งความพงึพอใจในคณุภาพการบรกิาร สามารถด าเนนิการไดใ้นทกุขัน้ตอน 

ตัง้แตก่าร เขา้ถงึบรกิาร คณุภาพของการใหบ้รกิาร การลด ขอ้ผดิพลา ดในการใหบ้รกิาร การลด        

ขอ้รอ้งเรยีนจากผูรั้บบรกิาร รวมทัง้ ความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์รกบั ผูรั้บบรกิาร  ซึง่ชว่ยสรา้งความ

ไวว้างใจ ความเชือ่มัน่ และ ความพงึพอใจใหก้บัผูรั้บบรกิาร  ทัง้นี ้องคก์รทีจ่ะสามารถสรา้งความ      

พงึพอใจใหก้บัผูรั้บบรกิารไดนั้น้ จ าเป็นต ้ องรับฟังความคดิเห็น ของผูรั้บบรกิาร สามารถ คาดการณ์

ความเปลีย่นแปลงใน อนาคต และตระหนักถงึการพัฒนาทางเทคโนโลย ีรวมทัง้การตอบสนองอยา่ง

รวดเร็วและยดืหยุน่ตอ่การเปลีย่นแปลงของผูรั้บบรกิาร 

 3. การเรยีนรูข้ององคก์รและของแตล่ะบคุคล 

การทีอ่งคก์รจะบรรลผุล ส าเร็จในการด าเ นนิการไดนั้น้  องคก์รตอ้งมแีนวทางทีป่ฏบิตัไิด ้   

เป็นอยา่งดใีนเรือ่งการเรยีนรูข้ององคก์รและของแตล่ะบคุคล การเรยีนรูข้ององคก์ร รวมถงึการปรับปรงุ

อยา่งตอ่เนือ่งของแนวทางทีม่อียูแ่ละการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญทีน่ าไปสูเ่ป้าประสงคแ์ละแนวทางใหม่ ๆ 

การเรยีนรูต้อ้งถกูปลกูฝังลงไปในแนวทางทีอ่งคก์รปฏบิตักิาร ซึง่หมายความวา่ การเรยีนรูจ้ะตอ้ง  

1) เป็นปกตวิสิยัของงานประจ าวัน  

2) มกีารปฏบิตัใินระดับบคุคล หน่วยงาน และองคก์ร  

3) สง่ผลตอ่การแกปั้ญหาทีต่น้เหต ุ 

4) มุง่เนน้การสรา้งและแบง่ปันความรูท้ั่วทัง้องคก์ร และ  
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5) เกดิขึน้จากโ อกาสทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญและมคีวามหม าย

แหลง่การเรยีนรูใ้นองคก์ร รวมถงึความคดิของบคุลากร การวจิัยและพัฒนา ขอ้มลูจากผูรั้บบรกิาร การ

แบง่ปันวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ และการจัดระดับเทยีบเคยีง (Benchmarking)  

 

ทัง้นี ้การเรยีนรูข้ององคก์รและบคุลากรสง่ผลดังนี ้

 การเรยีนรูข้ององคก์รสง่ผล ดังนี ้ 

1)  การเพิม่คณุคา่ใหแ้กผู่รั้บบรกิารผา่นการบรกิารใหมห่รอืทีป่รับปรงุใหม ่ 

2)  การลดความผดิพลาด ความสญูเสยี และตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง  

3)  การปรับปรงุความสามารถในการตอบสนองผูรั้บบรกิารและการลดรอบเวลา  

4) การเพิม่ผลติภาพและประสทิธผิลในการใชท้รัพยากรทัง้หมดขององคก์ร  

5)  การเพิม่ผลการด าเนนิการขององคก์รเพือ่ใหบ้รรลผุลในดา้นความรับผดิชอบตอ่

สงัคมและการใหบ้รกิารตอ่ชมุชนในฐานะพลเมอืงด ี

 การเรยีนรูข้องบคุลากรสง่ผล ดังนี ้ 

1)  ท าใหบ้คุลากรทีอ่ยูใ่นองคก์รมคีวามพงึพอใจและมทีักษะหลากหลายมากขึน้  

2)  เกดิการเรยีนรูข้า้มหน่วยงาน  

3)  สรา้งสนิทรัพยท์างความรูข้ององคก์ร 

4)  มสีภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้เพือ่ใหม้นีวัตกรรม 

ดังนัน้ การเรยีนรูจ้งึไมค่วรมุง่เพยีงแตก่ารใหไ้ด ้ ผลผลติและบรกิารทีด่ขี ึน้ แตค่วรมุง่ถงึ

ความสามารถในการตอบสนองผูรั้บบรกิาร การปรับตัว นวัตกรรมและมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ดว้ย เพือ่ท า

ใหอ้งคก์รมคีวามยัง่ยนื  รวมทัง้ท าใหบ้คุลากรมคีวามพงึพอใจและแรงจงูใจในการมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

 4.  การใหค้วามส าคญักบับคุลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การใหค้วามส าคัญกบั บคุลากร  หมายถงึ การมคีวามมุง่มัน่ที่ จะท าให ้บคุลากร มคีวาม     

พงึพอใจมกีารพัฒนา และมคีวามผาสกุ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัวธิปีฏบิตังิานทีม่คีวามยดืหยุน่และมผีลการ

ด าเนนิการทีด่ทีีป่รับใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ บคุลากรทีม่คีวามแตกตา่งกนัในดา้ นสถานที่

ท างานและชวีติครอบครัว  ความทา้ทายทีส่ าคัญในการใหค้วามส าคัญกบับคุลากร มดีังนี ้ 

1) การแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน่ของผูน้ าองคก์รทีม่ตีอ่ความส าเร็จของบคุลากร 

2) การยกยอ่งชมเชยบคุลากรทีม่ากกวา่การใหค้า่ตอบแทนตามปกต ิ 

3) การสนับสนุนการพัฒนาและความกา้วหนา้ของบคุลากร  

4) การแบง่ปันความรูข้ององคก์รเพือ่ให ้ บคุลากรสามารถใหบ้รกิารผูรั้บบรกิารไดด้ี

ย ิง่ขึน้และสนับสนุนใหอ้งคก์รบรรลวุัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ 

5) การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหบ้คุลากรกลา้คดิกลา้ท าและมนีวัตกรรม  

6) การสรา้งสภาพแวดลอ้มสนับสนุนเพือ่บคุลากรทีห่ลากหลาย 

องคก์รตอ้งสรา้งความรว่มมอืทัง้ภายในและภายนอกอ งคก์รเพือ่ใหส้ามารถบรรลุ

เป้าประสงคโ์ดยรวมไดด้ขี ึน้    
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ความรว่มมอืภายในองคก์ร อาจรวมถงึ ความรว่มมอืระหวา่ง บคุลากรและผูบ้รหิาร ซึง่อาจ

น าไปสูก่ารพัฒนาบคุลากร การฝึกอบรมขา้มหน่วยงาน หรอืการปรับโครงสรา้งงาน เชน่ การพัฒนาทมีงาน 

ความรว่มมอืภายในองคก์ร อาจเกีย่วข ้ องกบัการสรา้งเครอืขา่ยความสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานตา่งๆ 

เพือ่ปรับปรงุความยดืหยุน่ การตอบสนอง และการแบง่ปันความรู ้

ความรว่มมอืภายนอกองคก์ร อาจเป็นการรว่มมอืกบั ผูรั้บบรกิาร และหน่วยงานตา่ง ๆ      

ทีเ่กีย่วขอ้ง ความรว่มมอืในรปูแบบเครอืขา่ยเป็นความรว่มมอืภายนอกทีม่คีวามส าคัญมากขึน้เรือ่ย ๆ    

ความรว่มมอืภายในและภายนอกองคก์รทีด่จีะกอ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่เป้าประสงคร์ะยะยาว 

ซึง่เป็นพืน้ฐาน ส าคัญของการพัฒนาและปรับปรงุองคก์ร ดังนัน้ องคก์รควรค านงึถงึความตอ้งการที่

ส าคัญทีน่ าไปสูค่วามส าเร็จ รว่มกนั มี วธิกีารสือ่สารอยา่งสม า่ เสมอ มีแนวทางในการประเมนิ

ความกา้วหนา้ และวธิกีารปรับใหเ้ขา้กบัสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลง ในบางกรณีการใหก้ารศกึษาและการ

ฝึกอบรมรว่มกนัอาจเป็นวธิกีารหนึง่ทีคุ่ม้คา่ส าหรับการพัฒนาบคุลากร 

 5.   ความคลอ่งตวั 

 องคก์รตอ้งมคีวามคลอ่งตัว เพือ่ใหป้ระสบผลส าเร็จในภาวะปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา และมกีารแขง่ขนัในระดับโลก ซึง่หมายถงึ ความสามารถในการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว

และมคีวามยดืหยุน่ e-Service ท าใหอ้งคก์รตอ้งมกีารตอบสนองทีร่วดเร็วยิง่ขึน้ มคีวามยดืหยุน่ และ

ปรับเปลีย่นตามความตอ้งการของผูรั้บบรกิารเฉพาะราย องคก์รตอ้งใชเ้วลาใหส้ัน้ลงเรือ่ย ๆ ในการน า

ผลผลติใหมแ่ละบรกิารใหมห่รอืทีป่รับปรงุใหมเ่ขา้สูส่งัคม ขณะเดยีวกนัองคก์รตอ้งตอบสนอง

ผูรั้บบรกิารใหร้วดเร็วและยดืหยุน่มากขึน้เรือ่ย ๆ การปรับปรงุทีส่ าคัญในการลดเวลาในการตอบสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร ท าใหอ้งคก์รตอ้งการระบบงา นใหม ่ๆ การลดความซบัซอ้นของ

หน่วยงานและกระบวนการ หรอืมคีวามสามารถในการเปลีย่นจากกระบวนการหนึง่ไปสูอ่กีกระบวนการ

หนึง่อยา่งรวดเร็ว ดังนัน้ บคุลากรทีไ่ดรั้บการอบรมขา้มหน่วยงานและไดรั้บการเอือ้อ านาจในการ

ตัดสนิใจจงึมคีวามส าคัญอยา่งยิง่ในบรรยากาศแขง่ขนัทีร่นุแรง 

 ปัจจัยแหง่ความส าเร็จทีส่ าคัญประการหนึง่ในการบรรลคุวามทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์คอื 

รอบเวลาในการออกแบบ กระบวนการ หรอืบรกิารออกสูส่งัคม หรอืรอบเวลาการสรา้งนวัตกรรมเพือ่

ตอบสนองตอ่ตลาดทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว องคก์รตอ้งบรูณาการการท างานแตล่ะขัน้ตอน        

ในกจิกรรมตา่ง ๆ เริม่ตัง้แตก่ารวจิัยหรอืกรอบแนวคดิ ไปจนถงึการน าไปปฏบิตั ิ

 ผลการด าเนนิการในดา้นเวลามคีวามส าคัญมากยิง่ขึน้ในปัจจบุนั และรอบเวลา

กลายเป็นตัววัดกระบวนการทีส่ าคัญ การมุง่เนน้เรือ่งเวลากอ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีส่ าคัญดว้ย การ

ปรับปรงุในเรือ่งเวลาจะผลักดันใหม้กีารปรับปรงุตา่ง ๆ ในเรือ่งระบบงาน องคก์ร คณุภาพ ตน้ทนุ และ

ผลติภาพไปพรอ้ม ๆ กนั 

 6. การมุง่เนน้อนาคต 

ในสภาพแวดลอ้มปัจจบุนั การสรา้งองคก์รทีม่คีวามยัง่ยนืตอ้งอาศัยความเขา้ใจปัจจัย

ตา่งๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวทีม่ผีลกระทบตอ่ การบรรลพัุนธกจิและวสิยัทัศ นข์ององคก์ร  ทัง้นี ้



                                                 
                                                                      

 

 7 
 

องคก์รทีจ่ะประสบความส าเร็จตอ้งมแีนวคดิที่ในการมุง่เนน้อนาคตอยา่งจรงิจัง และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ

สรา้งพันธะระยะยาวกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ ผูรั้บบรกิาร บคุลากร  ผูส้ง่มอบ บรกิาร  

สาธารณชน และชมุชนขององคก์ร    

  การวางแผนงานขององ คก์รจงึควรคาดการณ์ลว่งหนา้ถงึปัจจัยตา่งๆ เชน่ ความคาดหวัง

ของผูรั้บบรกิาร และความตอ้งการ ของผูรั้บบรกิาร การพัฒนาดา้นเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงของ

กฎระเบยีบขอ้บงัคับตา่งๆ ความคาดหวังของชมุชนและสงัคม ดังนัน้ เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ และ

การจัดสรรทรัพยากรจงึตอ้งรอง รับปัจจัยดังกลา่วดว้ย การมุง่เนน้อนาคต ครอบคลมุถงึการพัฒนา

บคุลากร และผูส้ง่มอบ บรกิาร  การวางแผนสบืทอดต าแหน่งทีม่ปีระสทิธผิล การสรา้งโอกาสเพือ่

นวัตกรรม และการคาดการณ์ลว่งหนา้ถงึความรับผดิชอบตอ่สาธารณะ 

 7. การจดัการเพือ่นวตักรรม 

นวัตกรรม หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ทีม่คีวามส าคัญตอ่การปรับปรงุบรกิาร กระบวนการ 

และการปฏบิตักิารขององคก์ร รวมทัง้การสรา้งคณุคา่ใ หมใ่หแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี นวัตกรรมควรน า

องคก์รไปสูม่ติใิหมใ่นการด าเนนิการ นวัตกรรมไมอ่ยูใ่นขอบเขตงานของ การวจิัยและพัฒนาเทา่นัน้ 

นวัตกรรมมคีวามส าคัญตอ่ การด าเนนิการในทกุแงม่มุและทกุกระบวนการ ผูน้ าองคก์รจงึควรชีน้ าและ

จัดการใหน้วัตกรรมเป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมการเรยีนรู ้องคก์รควรบรูณาการนวัตกรรมไวใ้นการ

ท างานประจ าวันและใชร้ะบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการขององคก์รสนับสนุนใหเ้กดินวัตกรรม 

นวัตกรรมเกดิจากการสะสมความรูข้ององค์กรและบคุลากร ดังนัน้ ความสามารถในการเผยแพร่

และใชป้ระโยชนจ์ากความรูเ้หลา่นีอ้ยา่งรวดเร็วจงึมคีวามส าคัญตอ่การผลักดันนวัตกรรมขององคก์ร 

 8. การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ 

การวัดและการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการมคีวามส าคัญตอ่องคก์ร การวัดผลควรมาจาก

ความจ าเป็นและกลยทุธห์ลักขององคก์ร รวมทัง้ควรใหข้อ้มลูและสารสนเทศทีส่ าคัญอยา่งยิง่เกีย่วกบั

กระบวนการ ผลผลติ และผลลัพธท์ีส่ าคัญ    

การจัดการผลการด าเนนิการขององคก์รตอ้งใชข้อ้มลูและสารสนเทศหลายประเภท ซึง่

ควรครอบคลมุถงึ ผลการด าเนนิการดา้นผูรั้บบรกิาร ผลผลติและบรกิาร รวมทัง้การเปรยีบเทยีบผลการ

ด าเนนิการดา้นการปฏบิตักิาร กระบวนการ และผลการด าเนนิการ เทยีบกบัคูเ่ทยีบเคยีง  รวมถงึผลการ

ด าเนนิการของผูส้ง่มอบ บคุลากร ตลอดจนธรรมาภบิาลและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคับ    

การวเิคราะห ์หมายถงึ การสกดัสาระส าคัญของขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ

ประเมนิผล การตัดสนิใจ และการปรับปรงุ ในการวเิคราะห ์องคก์รจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพือ่บง่บอกถงึ

แนวโนม้ การคาดการณ์ และความเป็นเหตเุป็นผลกนั ซึง่โดยปกตแิลว้อาจไมเ่ห็นเดน่ชดั การวเิคราะห์

จะสนับสนุนจดุมุง่หมายหลาย ๆ ประการ เชน่ การวางแผน การทบทวนผลการด าเนนิการโดยรวม การ

ปรับปรงุการปฏบิตักิาร การจัดการการเปลีย่นแปลง และการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิการกบัคู่เทยีบ  

ในการปรับปรงุผลการด าเนนิการและการจัดการการเปลีย่นแปลง องคก์รควรให ้

ความส าคัญกบัการเลอืกและใชต้ัว ชีว้ัดผลการด าเนนิการ ทีค่วรสะทอ้นถงึปัจจัยตา่งๆ ทีน่ าไปสูก่าร

ปรับปรงุผลการด าเนนิการในดา้น ผูรั้บบรกิาร  การปฏบิตักิาร การเงนิ และจรยิธรรม กลุม่ตัว ชีว้ัดที่
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เชือ่มโยงกบัความตอ้งการของ ผูรั้บบรกิาร และผลการด าเนนิการขององคก์รจะเป็นพืน้ฐานทีเ่ดน่ชดั   

ในการท าใหก้ระบวนการทัง้หมดสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบัเป้าประสงคข์ององคก์ร         

การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการตดิตาม อาจท าใหเ้กดิการประเมนิและเปลีย่นตัววัดหรอืดัชนี  

ชีว้ัดเพือ่ใหส้นับสนุนเป้าประสงคข์ององคก์รยิง่ขึน้ 

 9. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

ผูน้ าองคก์รควรใหค้วามส าคัญตอ่ความรับผดิชอบทีม่ตีอ่สาธารณะ พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม 

และความจ าเป็นในการการบ าเพ็ญตนเป็นพลเมอืงดดีว้ย ผูน้ าควรเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการมุง่เนน้

จรยิธรรมในการด าเนนิธรุกจิและการคุม้ครองป้องกนัสขุอนามยัของสาธารณะ ความปลอดภยั และ

สิง่แวดลอ้ม การคุม้ครองป้องกนัสขุอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม ครอบคลมุถงึการ

ปฏบิตักิารขององคก์ร และรอบเวลาของกระบวนการและบรกิาร    

นอกจากนัน้ องคก์รควรใหค้วามส าคัญตอ่การอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดความสญูเสยี

ตัง้แตต่น้ทาง การวางแผนจงึควรคาดการณ์ลว่งหนา้ถงึผลกระทบในเชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

ด าเนนิการ  การวางแผนทีม่ปีระสทิธผิลควรป้องกนัมใิหเ้กดิปัญ หา แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่ง

ตรงไปตรงมา และจัดใหม้สีารสนเทศและการสนับสนุนทีจ่ าเป็น เพือ่ใหส้าธารณะมคีวามตระหนัก     

ในเรือ่งดังกลา่วอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่ของสาธารณะ 

  ในหลายๆ องคก์ร ขัน้ตอนการออกแบบ กระบวนการ มคีวามส าคัญมากในดา้นความ

รับผดิชอบตอ่สา ธารณะ การตัดสนิใจทีเ่กีย่วกบัการออกแบบมผีลกระทบตอ่ สิง่แวดลอ้มและชมุชน

หรอืไม่  ดังนัน้ กลยทุธก์ารออกแบบ กระบวนการ ทีม่ปีระสทิธผิลจงึควรคาดการณ์ลว่งหนา้ถงึความ

กงัวลและความรับผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

องคก์รควรใหค้วามส าคัญกบัพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในการปฏสิมัพันธต์อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทัง้หมด การปฏบิตัทิางดา้นจรยิธรรมอยา่งจรงิจังควรเป็นขอ้ก าหนดและตอ้งมกีารตรวจตดิตามโดย

คณะกรรมการธรรมาภบิาลขององคก์ร 

 การบ าเพ็ญตนเป็นพลเมอืงด ีเกีย่วขอ้งกบัการน าองคก์รและการสนับสนุนจดุประสงค์      

ทีส่ าคัญดา้นสาธารณะ ตามข ้ อจ ากดัดา้นทรัพยากรขององคก์ร จดุประสงคด์ังกลา่ว อาจรวมถงึการ

ปรับปรงุดา้นการศกึษาและสขุอนามยัของชมุชน การท าใหม้สี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีการอนุรักษ์ทรัพยากร 

การใหบ้รกิารชมุชน การปรับปรงุวธิปีฏบิตัขิององคก์ร และการ เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหก้บัประชาชน  

ภาวะผูน้ าในฐานะที่ เป็นพลเมอืงดยีงัรวมถงึการผลักดันองคก์รอืน่ๆ ทัง้ในภาครัฐและเอกชนใหร้ว่ม

ด าเนนิการตามจดุประสงคด์ังกลา่วดว้ย  

การจัดการในเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สงัคม จ าเป็นตอ้งใชต้ัว ชีว้ัดทีเ่หมาะสมและความ

รับผดิชอบของภาวะผูน้ าส าหรับตัววัดดังกลา่ว 

 10. การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธแ์ละการสรา้งคณุคา่ 

การวัดผลการด าเนนิการขององคก์ร จ าเป็นตอ้งมุง่เนน้ผลลัพธท์ีส่ าคัญ ผลลัพธด์ังกลา่ว

ควรใชเ้พือ่สรา้งคณุคา่และรักษาความสมดลุของคณุคา่ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ  ไดแ้ก ่
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ผูรั้บบรกิาร  บคุลากร  พนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และชมุชน จากการสรา้งคณุคา่ใหแ้ กผู่ม้สีว่นได ้สว่นเสยี         

ทีส่ าคัญเหลา่นี ้ท าใหอ้งคก์รสามารถสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ ี 

ทัง้นี้ กลยทุธข์ององคก์รควรระบคุวามตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญอยา่ง

ชดัเจน เพือ่ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายซึง่บางครัง้อาจมคีวามขดัแยง้กนัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงไป    

กลยทุธด์ังกลา่วจะชว่ยท าใหม้ัน่ใจวา่แผนงานและการปฏบิตักิารตา่งๆ ตอบสนองตอ่ความตอ้งการที่

แตกตา่งกนัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และหลกีเลีย่งผลกระทบในเชงิลบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใด ๆ การ

ใชต้ัวชีว้ัดผลการด าเนนิการแบบน าและแบบตาม (Leading & Lagging) รว่มกนัอยา่งสมดลุ เป็น

วธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลในการสือ่ล าดับความส าคัญระยะสัน้และระยะยาวขององคก์ร การตรวจตดิตาม

ผลการด าเนนิการจรงิ และเป็นพืน้ฐานทีเ่ดน่ชดัในการปรับปรงุผลลัพธต์า่งๆ   

 11. มมุมองในเชงิระบบ 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐใหม้มุมองในเชงิระบบในการจัดการองคก์รและ

กระบวนการทีส่ าคัญ เพือ่ใหบ้รรลผุลลัพธ ์น่ันคอื ผลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ เกณฑท์ัง้ 7 หมวดและ

คา่นยิมหลักเป็นกรอบในการสรา้งระบบและการบรูณาการกลไกของระบบเขา้ดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม การ

จัดการผลการด าเนนิการโดยรวมใหป้ระสบความส าเร็จ ตอ้งอาศัยการสงัเคราะห์ ทีม่องภาพรวมข อง

องคก์ร มุง่เนน้ วสิยัทัศนพั์นธกจิ วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร  ใหม้คีวามสอดคลอ้งไป

ในแนวทางเดยีวกนั และการบรูณาการ รว่มกนั ซึง่ หมายถงึการใชก้ารเชือ่มโยงทีส่ าคัญระหวา่ง

ขอ้ก าหนดตา่งๆ ในหมวดตา่งๆ ของเกณฑ์ คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  เพือ่ท าใหม้ัน่ใ จวา่

แผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการปฏบิตักิารตา่งๆ มคีวามสอดคลอ้งกนั  และบรูณาการ ไปใน

แนวทางเดยีวกนั เพือ่ใหอ้งคป์ระกอบแตล่ะสว่นของระบบการจัดการผลการด าเนนิการขององคก์ร      

มกีารปฏบิตักิารอยา่งเชือ่มโยงซึง่กนัและกนัอยา่งสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้มมุมองในเชงิระบบ ครอบคลมุถงึการทีผู่น้ าระดับสงูมุง่เนน้ทศิทางเชงิกลยทุธแ์ละ

มุง่เนน้ ผูรั้บบรกิาร  ซึง่หมายความวา่ ผูน้ าระดับสงูตรวจตดิตาม ปรับปรงุแกไ้ข และจัดการผลการ

ด าเนนิการ โดยอาศัยผลลัพธก์ารด าเนนิการ  มมุมองในเชงิระบบ ยงัรวมถงึการใชต้ัว ชีว้ัด และความรู ้

ขององคก์รเพือ่สรา้งกลยทุธ์ทีส่ าคัญ น่ันคอื การเชือ่มโยงกลยทุธเ์หลา่นีเ้ขา้กบักระบวนการทีส่ าคัญ

และการจัดสรรทรัพยากรใหม้คีวามสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั เพือ่ปรับปรงุผลการด าเนนิการ

โดยรวม และท าใหผู้รั้บบรกิารพงึพอใจ ดังนัน้ มมุมองในเชงิระบบ หมายถงึ การจัดการทัง้องคก์ร และ

องคป์ระกอบแตล่ะสว่น เพือ่บรรลคุวามส าเร็จขององคก์ร 

 กลา่วโดยสรปุ แนวคดิหลักของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ คอื ตอ้งการทีจ่ะ

เห็นหนว่ยงานภาครฐัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัริาชการทีมุ่ง่เนน้ใหก้ารน าองคก์ร เป็นไป

อยา่งมวีสิยัทศัน ์มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม  ใหค้วามส าคญักบัประ ชาชนผูร้บับรกิารและ      

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ปรบั ปรงุระบบการบรหิารจดัการใหม้คีวามยดืหยุน่คลอ่งตวั สง่เสรมิให้

ขา้ราชการพฒันาตนเอง มคีวามคดิรเิร ิม่ และเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ตดัสนิใจโดยอาศยัขอ้มลู

สารสนเทศอยา่งแทจ้รงิ และ ท างานโดยมุง่เนน้ผลลพัธเ์ป็นส าคญั 
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         การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐแบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ ่ๆ คอื 

1. ลักษณะส าคัญขององคก์ร 

2. เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงสว่นประกอบของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

1. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

เป็นการอธบิายถงึภาพรวมในปัจจบุนัขอ งสว่นราชการ  สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตัภิารกจิ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานกบัผูรั้บบรกิาร สว่นราชการอืน่ และประชาชนโดยรวม  สิง่ส าคัญทีม่ผีล

ตอ่การด าเนนิการ และความทา้ทายทีส่ าคัญในเชงิยทุธศาสตรท์ี่ สว่นราชการเผชญิอยู่ รวมถงึระบบ

การปรับปรงุผลการด าเนนิการของสว่นราชการ   

2. เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐประกอบดว้ยค าถามตา่ง ๆ ในแตล่ะหมวด ซึง่เป็น

แนวทางในการบรหิารจัดการทีจ่ะน าสว่นราชการไปสูอ่งคก์รแหง่ความเป็นเลศิได ้และเกณฑใ์นแตล่ะหมวด

จะมคีวามเชือ่มโยงกนัระหวา่งหมวดตา่ง ๆ เพือ่แสดงใหเ้ห็ นถงึการบรหิารจัดการทีด่ตีอ้งมคีวาม

สอดคลอ้งและบรูณาการกนัอยา่งเป็นอยา่งระบบ  

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐประกอบดว้ย 7 หมวด คอื 

หมวด 1  การน าองคก์ร 

หมวด 2  การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

หมวด 3  การใหค้วามส าคัญกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 4  การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้

หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7  ผลลัพธก์ารด าเนนิการ 
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 ทัง้นี ้เกณฑท์ัง้ 7 หมวดสามารถอธบิายไดเ้ป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่สว่นทีเ่ป็นกระบวนการ และสว่นที่

เป็นผลลัพธ ์ 

สว่นทีเ่ป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑเ์พือ่ใชป้ระเมนิประสทิธภิาพของสว่นราชการ 

สามารถจัดไดเ้ป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก ่

1) กลุม่การน าองคก์ร ประกอบดว้ย  

 หมวด 1 การน าองคก์ร  

 หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 

 หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

2) กลุม่พืน้ฐานของระบบ ประกอบดว้ย 

 หมวด 4 การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้

3) กลุม่ปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย  

 หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล   

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

สว่นทีเ่ป็นผลลพัธ ์(หมวด 7) เป็นเกณฑเ์พือ่ใชป้ระเมนิประสทิธผิลของสว่นราชการใน 4 มติ ิ

ทีม่คีวามสอดคลอ้งตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ ไดแ้ก ่

 มติดิา้นประสทิธผิล 

 มติดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 

 มติดิา้นการพัฒนาองคก์ร 

           สาระส าคญัของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัในแตล่ะหมวด โดยสงัเขป 

 หมวด 1  การน าองคก์ร เป็นการตรวจประเมนิวา่ผู ้บรหิารของสว่นราชการด าเนนิการอยา่งไร

ในเรือ่งวสิยัทัศน์  เป้าประสงคร์ะยะสัน้และระยะยาว  คา่นยิม และความคาดหวังในผลการด าเนนิการ  

รวมถงึการ ใหค้วามส าคัญกบั ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หลาย  การกระจาย อ านาจการ

ตัดสนิใจ การสรา้งนวัตกรรม  และการเรยีนรูใ้นสว่นราชการ  รวมทัง้ตรวจประเมนิวา่ สว่นราชการมกีาร

ก ากบัดแูลตนเองทีด่ ีและด าเนนิการเกีย่วกบัความรับผดิชอบตอ่สงัคมและชมุชนอยา่งไร 

 หมวด 2  การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เป็นการตรวจประเมนิวธิกีารก าหนดประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ และกลยทุธห์ลัก รวมทัง้แผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ และการถา่ยทอด

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์และกลยทุธห์ลัก รวมถงึแผนปฏบิตัริาชการทีไ่ดจ้ัดท าไว ้เพือ่น าไปปฏบิตั ิ

และการวัดผลความกา้วหนา้ 

 หมวด 3  การใหค้วามส าคัญกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  เป็นการตรวจประเมนิวา่

สว่นราชการก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวัง และความนยิมชมชอบของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีอยา่งไร  รวมถงึสว่นราชการมกีารด าเนนิการอยา่งไรในการสรา้งความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิาร
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และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  การก าหนดปัจจัยทีส่ าคัญทีท่ าให ้ ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้ สว่นเสยีมคีวาม   

พงึพอใจ และน าไปสูก่ารกลา่วถงึสว่นราชการในทางทีด่ ี

 หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู ้ เป็นการตรวจประเมนิวา่ สว่นราชการ

เลอืก รวบรวม วเิคราะห ์จัดการและปรับปรงุขอ้มลูและสารสนเทศ และจัดการความรูอ้ยา่งไร 

 หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล เป็นการตรวจประเมนิวา่ ระบบงาน และระบบการเรยีนรูข้อง

บคุลากรและการสรา้งแรงจงูใจ ชว่ยใหบ้คุลากรพัฒนาตนเองและใชศ้ักยภาพอยา่งเต็มทีเ่พือ่ใหมุ้ง่ไปใน

แนวทางเดยีวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผนปฏบิตักิารโดยรวมของสว่นราชการอยา่งไร รวมทัง้ตรวจประเมนิ

ความใสใ่จการสรา้งและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การปฏบิตังิานของ

บคุลากร ซึง่จะน าไปสูผ่ลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิและความเจรญิกา้วหนา้ของบคุลากรและสว่นราชการ 

 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมนิแงม่มุทีส่ าคัญทัง้หมดของการจัดการ

กระบวนการ การใหบ้รกิาร และกระบวนการอืน่ทีส่ าคัญทีช่ว่ยสรา้งคณุคา่แกผู่รั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และการบรรลพุันธกจิของสว่นราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญตา่ง ๆ หมวดนีค้รอบคลมุ

กระบวนการทีส่ าคัญและหน่วยงานทัง้หมด 

 หมวด 7  ผลลัพธก์ารด าเนนิการ เป็นการตรวจประเมนิผลการด าเนนิการและแนวโนม้ของสว่นราชการ

ในมติติา่ง ๆ ไดแ้ก ่มติดิา้นประสทิธผิล มติดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร มติดิา้นประสทิธภิาพของการ

ปฏบิตัริาชการ และมติดิา้นการพัฒนาองคก์ร นอกจากนี ้ยงัตรวจประเมนิผลการด าเนนิการของสว่นราชการ

โดยเปรยีบเทยีบกบัสว่นราชการ หรอืองคก์รอืน่ทีม่ภีารกจิคลา้ยคลงึกนั 

 

3.  ความเชือ่มโยงของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐักบั 

     เครือ่งมอืการบรหิารจดัการภาครฐัอืน่ ๆ    

 

 การบรหิารจัดการทัง้ 7 หมวดของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ เกีย่วขอ้งกบั

เครือ่งมอืการบรหิารจัดการภาครัฐและผลการด าเนนิการตามตัวชีว้ัดอืน่ ๆ ทีผ่า่นมา ดังนี ้

 หมวด 1  การน าองคก์ร  การด าเนนิการทีผ่า่นมาสถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ  ไดม้กีารจัดท า

วสิยัทัศน ์คา่นยิม เป้าประสงค์ ระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ ีเพือ่เป็นทศิทางในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน     

หมวด 2  การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์   นับตัง้แตปี่ 2548 รัฐบาลไดจ้ัดท าแผนการบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ จะตอ้งจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และ แผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี ใหส้อดคลอ้งเชือ่มโยงกนั รวมทัง้การถา่ยทอดตัวชีว้ัด และเป้าหมายของระดับองคก์รสูร่ะดับ

บคุคล นอกจากนีไ้ดน้ าเทคนคิการบรหิารความเสีย่งเขา้มาใชค้วบคูก่บัการบรหิารเชงิยทุธศาสตร ์ 

  หมวด 3  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในปัจจบุนัการด าเนนิการ

ในหมวด 3 เป็นหมวดทีส่ถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ ใหค้วามส าคัญเพิม่ขึน้ มชีอ่งทางส าหรับรับฟังความ

คดิเห็นของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลายชอ่งทาง และเนน้การท างานเชงิรกุ เพือ่น าบรกิารให ้

เขา้ถงึนสิติ นักศกึษา และประชาชนมากขึน้ ทัง้เคานเ์ตอรบ์รกิารประชาชน ศูนยบ์รกิารรว่ม การจัดหน่วย

บรกิารเคลือ่นที ่และอืน่ ๆ อกีมากมาย  นอกจากนีย้งัมกีารน าผลส ารวจความพงึพอใจของนสิติ นักศกึษา 
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และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาก าหนด เป็นตัวชีว้ัดหนึง่ในมติ ิ 2 คณุภาพการใหบ้รกิาร ในค ารับรองการปฏบิตั ิ

ราชการอกีดว้ย 

   หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้การด าเนนิการในหมวด 4 เป็นสิง่ที่

สถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2547 ทัง้การจัดการระบบสารสนเทศและการ

จัดกา รความรู ้และเป็นสว่นทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคัญทีจ่ะท าให ้ สถาบนัฯ สามารถบรรลเุป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตรไ์ด ้

   หมวด  5  การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล ทกุสถาบนัอดุมศกึษาจะมแีผนพัฒนาทรัพยากร

บคุคล มกีารวเิคราะหส์มรรถนะของบคุลากรทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิการปรับเปลี่ ยน

กระบวนทัศน ์วัฒนธรรม และคา่นยิม  

   หมวด 6  การจดัการกระบวนการ ในหมวดนีส้ถาบนัอดุมศกึษามดี าเนนิการไปแลว้ในหลาย

เรือ่ง เชน่ การลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ซึง่ไดน้ าไปสูก่ารปฏบิตัติอ่เนือ่งเป็นปีทีส่ามแลว้  

   หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ  เป็นหมวดที่สถาบนัอดุมศกึษาจะไดต้รวจสอบผลการ

ด าเนนิการวา่ไดบ้รรลผุลตามเป้าหมายยทุธศาสตรห์รอืไม ่ความพงึพอใจของ นสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเป็นอยา่งไร ประสทิธภิาพการบรหิารงานผลทีเ่กดิขึน้ตามตัวชีว้ัดตา่ง ๆ เป็นเชน่ไร และผล

การพัฒนาองคก์รเป็นอยา่งไร  ซึง่ก็เป็นผลลัพธ์ตามมติติา่ง ๆ ของค ารับรองการปฏบิตัริาชการ และ 

ตัวชีว้ัดเชงิกระบวนการของแตล่ะหน่วยงาน 

 จากความเชือ่มโยงของระบบการจัดการตา่ง  ๆ ทีผ่า่นมากบัเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ ปรากฏดังแผนภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ความเชือ่มโยงของระบบการจัดการกบัเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
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      4.  ตวัชีว้ดั “ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั”  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

             4.1  การก าหนดตวัชีว้ดัระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐัในปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 

 

 ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ส านักงาน ก .พ.ร. ไดก้ าหนด เป็นตัวชีว้ดั เลอืก

รอ้ยละ 30 โดยส านักงาน ก.พ.ร. ไดพั้ฒนาเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

(Fundamental Level) ขึน้ เพือ่ใหส้ถาบันอดุมศกึษาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมนิ

องคก์รและเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารของสถ าบันอดุมศกึษา ซึง่ถอืวา่เป็น

แนวทาง “การปรับปรงุทลีะขัน้ ” ซึง่หากสถาบันอดุมศกึษาสามารถด าเนนิการผา่นเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานแลว้  และมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งเขา้สูร่ะดับ

กา้วหนา้ จะสามารถ พัฒนาองคก์ารเพือ่มุง่สูค่วามเป็นมาตรฐานเทยีบเทา่สากลตา มเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

ไดต้อ่ไป  ซึง่เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึระดับการ

พัฒนาของสถาบันอดุมศกึษาทีก่ระบวนการตา่ง ๆ ในองคก์ารมรีะบบทีด่แีละเริม่เกดิผล ดังนี ้

 Approach (A) การมแีนวทางการด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

กจิกรรมขัน้พืน้ทีส่ าคัญของกระบวนการ 

 Deployment (D) เริม่มกีารน าแนวทางไปปฏบิัต ิแตอ่าจยังไมค่รอบคลมุทกุ

หน่วยงาน 

 Result (R) เริม่แสดงใหเ้ห็นถงึผลลัพธข์องการด าเนนิการ 

 

ในการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดกา รภาครัฐเพือ่ใหส้ถาบันอดุมศกึษา

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาองคก์ารใหผ้า่น เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน  

และยกระดับการพัฒนาองคก์ารเขา้สูร่ะดับกา้วหนา้ จนสามารถพัฒนาองคก์ารเพือ่มุง่สูค่วาม

เป็นมาตรฐานเทยีบเทา่สากล   ส านักงาน ก .พ.ร. ไดว้างแนวทางการด าเนนิการ  หรอื   

Roadmap ไวเ้ป็นขัน้ตอน โดยใหแ้ตล่ะสถาบันอดุมศกึษาด าเนนิการพัฒนาองคก์ารใหผ้า่น

เกณฑฯ์ ขัน้พืน้ฐาน ปีละ  3 หมวดจนครบถว้นทัง้ 6 หมวดในปี 2553 และกา้วเขา้สูเ่กณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ (Successful Level) ในปี 2554 (ดังภาพ) 
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ภาพที ่3  แนวทางการพัฒนาองคก์ารตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ในชว่งระยะปี พ.ศ. 2552-2554 

 

 

4.2  การก าหนดตวัชีว้ดัระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

1) การด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐตามตัวชีว้ัดในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ทีผ่า่นมา สถาบนัอดุมศกึษาไดย้กระดับคณุภาพการบรหิารจัดการตามเกณฑค์ณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐาน (Fundamental Level) จ านวน 3 หมวด โดยด าเนนิการในหมวด 1 

(หมวดบงัคับ) และหมวดสมคัรใจอกี 2 หมวด 

2) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักงาน ก.พ.ร. ยงัคงมุง่เนน้เพือ่ผลักดันให ้

สถาบนัอดุมศกึษา ปรับปรงุองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง โดยวัดความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานตอ่ไป  

3) สาระส าคัญของแนวทางด าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 สว่นใหญใ่กลเ้คยีงกบั

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มคีวามแตกตา่งเพยีง 2 ประการ ดังนี ้

3.1) ตัวชีว้ัดผลลัพธข์องหมวดทีด่ าเนนิการ สถาบนัอดุมศกึษา จะเลอืก

ตัวชีว้ัดทีส่ านักงาน  ก.พ.ร. ก าหนดใหแ้ทนการทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเลอืกตัวชีว้ัดเอง เนือ่งจากเพือ่ใหเ้กดิ

ความเป็นมาตรฐานในการวัดความส าเร็จและสามารถสะทอ้นผลการด าเนนิงานของหมวดนัน้ ๆ ไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ รวมทัง้สามารถผลักดันการยกระดับคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจน 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเปิดโอกาสส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะก าหนดตัวชีว้ัดเพิม่เตมิไดเ้อง เพือ่ความ

สอดคลอ้งกบัภารกจิบางประเภททีม่ลีักษณะเฉพาะ และสง่เสรมิใหเ้กดินวัตกรรม 



                                                 
                                                                      

 

 16 
 

   3.2) ใหค้วามส าคัญกบัการด าเนนิการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 เพือ่เป็น

การผลักดันใหด้ าเนนิการผา่นเกณฑฯ์ ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยก าหนดน ้าหนักเพือ่การ “ซอ่ม” ซึง่

หมายถงึ คา่น ้าหนักคะแนนนีจ้ะใชต้รวจประเมนิในหมวดทีด่ าเนนิการไปแลว้ หากสถาบนัอดุมศกึษาใด     

ไมผ่า่นเกณฑฯ์ ในหมวดนัน้ ๆ ก็จะตอ้งด าเนนิการใหผ้า่นเกณฑฯ์ ดังกลา่ว ส าหรับ สถาบนัอดุมศกึษา

ทีผ่า่นเกณฑฯ์อยา่งครบถว้นแลว้จะไดค้า่คะแนนนีโ้ดยปรยิาย 

4) การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  มวีัตถปุระสงคห์ลักเพือ่ใหอ้งคก์ารได ้

ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการใหไ้ด ้ มาตรฐานและมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื  ดังนัน้ แมใ้น  

หมวดที่สถาบนัอดุมศกึษา ไดด้ าเนนิการผา่นเกณฑฯ์  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ไปแลว้ก็ตาม 

สถาบนัอดุมศกึษาควรใหค้วามส าคัญกบัการ “รักษา” ระบบบรหิารจัดการทีด่ดีังกลา่วใหต้อ่เนือ่ง เพือ่

เป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบบรหิารจัดการในขัน้  Successful Level  ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอ่ไป 

5) การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ไดแ้บง่วธิกีารด าเนนิการออกเป็น 2 

แนวทางแยกจากกนัอยา่งชดัเจน กลา่วคอื แนวทางที ่1 เป็นการด าเนนิการตามตัวชีว้ัด ตามค ารับรอง

การปฏบิตัริาชการ ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐมาอยา่ง

ตอ่เนือ่งตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา ซึง่การด าเนนิการตามแนวทางนีม้วีัตถปุระสงค์เพือ่

ยกระดับคณุภาพการบรหิารจัดการของสถาบนัอดุมศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน ซึง่จะก าหนดวธิกีารด าเนนิการ

ตามเอกสารคูม่อืค าอธบิายตัวชีว้ัดการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

นอกจากนัน้ สถาบนัอดุมศกึษาอาจสามารถด าเนนิการตาม แนวทางที ่2 การสมคัรขอรับรางวัลคณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ ซึง่ถอืวา่เป็น  ภาคสมคัรใจ  ทัง้นี ้การด าเนนิการตามแ นวทางที ่2 นีจ้ะอยู่

นอกเหนอืจากค ารับรองการปฏบิตัริาชการ ซึง่จะ มหีลักเกณฑแ์ละกลไกทีแ่ตกตา่งจาก แนวทางการ

ด าเนนิการตามตัวชีว้ัด ทัง้นี ้ส านักงาน ก.พ.ร. ไดเ้ผยแพรแ่นวทางการบรหิารรางวัลใหส้ถาบนัอดุมศกึษา

ตา่ง ๆ ทราบแลว้ 

 6) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิ ารจัดการภาครัฐ  หมายถงึ 

ความส าเร็จที่สถาบนัอดุมศกึษาน าเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ซึง่เป็นกรอบการประเมนิ

ระดับมาตรฐานสากลไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง (Self-Assessment) 

และเป็นบรรทัดฐาน การตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจัดการของ สถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ปรับปรงุ

องคก์ารและยกระดับคณุภาพการบรหิารจัดการของสถาบนัอดุมศกึษาสูร่ะดับมาตรฐานเทยีบเทา่สากล 

  7) การด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐใน สถาบนัอดุมศกึษา ให ้

สถาบนัอดุมศกึษาเสนอเป็นภาพรวมของสถาบนัฯ โดยมเีนือ้หาสาระทีค่รอบคลมุงานของทกุหน่วยงาน

ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของสถาบนัอดุมศกึษา 
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5.   ค าอธบิายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

 

“ตัวชีว้ัดที ่12 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  

(น ้าหนักรอ้ยละ 30)” 

 

ตวัชีว้ดัที ่12 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  

น า้หนกั : รอ้ยละ 30 แบง่ออกเป็น 3 ตัวชีว้ัดยอ่ย ดังนี ้

 

ตวัชีว้ดั น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 

12.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

18 

12.2 ระดับความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมาย

ความส าเร็จของผลลัพธก์ารด า เนนิการของสถาบนัอดุมศกึษาตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน (หมวด 7)  

6 

12.3 ระดับความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

6 

รวม 30 

 

 

ตวัชีว้ดัที ่12.1  ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

 

น า้หนกั : รอ้ยละ 18 

 

ค าอธบิาย : 

 

 การด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานจ านวน 3 หมวด ซึง่

แตล่ะหมวดแบง่การด าเนนิงานออกเป็น 3 ตัวชีว้ัดยอ่ย ดังนี ้
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ตวัชีว้ดั 
น า้หนกั (รอ้ยละ) 

หมวด I หมวด II หมวด III 

12.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน  

(วัดกระบวนการของการพัฒนาองคก์ารในหมวด

ทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

4 4 4 

12.1.2 ระดับความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก

ในการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์

ในการด าเนนิการตามการพัฒนาองคก์าร 

(วัดผลลัพธข์องการพัฒนาองคก์ารในหมวดที่

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

1 1 1 

12.1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน ใน

หมวดทีส่ถาบนัฯ ด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1 1 1 

รวม 6 6 6 

18 

 

 

ตวัชีว้ดัยอ่ย 12.1.1  รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

(วดักระบวนการในการด าเนนิการพฒันาองคก์ารในหมวดทีด่ าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

น า้หนกั : รอ้ยละ 12 (น า้หนกัหมวดรอ้ยละ 4 จ านวน 3 หมวด) 

 

 สถาบนัอดุมศกึษาจะด าเนนิการเพือ่ใหผ้า่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน

จ านวน 3 หมวด (แผน) ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาจะใชแ้ผนพัฒนาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่

ไดจั้ดท าขึน้เป็นเครือ่งมอืในการก ากบัตดิตามเพือ่ใหผ้า่นเกณฑฯ์ ดังกลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โดยด าเนนิการ ตามแผนพัฒนาองคก์ารจ านวน  3 แผน ในหมวดทีส่ถาบนัอดุมศกึษายงัไมไ่ด ้

ด าเนนิการ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 วัดความส าเร็จของกระบวนการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน ในหมวด

ทีด่ าเนนิการ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบง่ออกเป็นดังนี้    
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การประเมนิผล 
น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน  
4 60 70 80 90 100 

 

 ทัง้นี ้เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐานดังกลา่วจะมรีายละเอยีด ปรากฏใน

ภาคผนวก ค 

ตวัชีว้ดัยอ่ย 12.1.2   ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลเุป้าหมาย 

ความส าเร็จของผลลพัธใ์นการด าเนนิการพฒันาองคก์าร (วดัผลลพัธข์องการพฒันาองคก์าร 

ในหมวดทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

น า้หนกั : รอ้ยละ 3 (น า้หนกัหมวดรอ้ยละ 1 จ านวน 3 หมวด) 

 

 ส านักงาน ก .พ.ร. ไดก้ าหนดตัวชีว้ัดผลลัพธใ์นแตล่ะหมวดซึง่เป็นตัวชีว้ัดแนะน าโดย ให  ้

สถาบนัอดุมศกึษา เลอืกตัวชีว้ัดดังกลา่วจ านวน 2 ตัวชีว้ัดเพือ่วัดผลลัพธข์องการด าเนนิการ (โดย

ก าหนดน ้าหนักตัวชีว้ัดละ 0.5) ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความเป็นมาตรฐานในการวัดความส าเร็จและสามารถ

สะทอ้นผลการด าเนนิงานของหมวดนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้สามารถผลักดันการยกระดับคณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเปิดโอกาสส าหรับ

สถาบนัอดุมศกึษา  ทีจ่ะก าหนดตัวชีว้ัดเพิม่เตมิไดเ้อง เพือ่ความสอดคลอ้งกบัภารกจิบางประเภททีม่ี

ลักษณะเฉพาะ และสง่เสรมิใหเ้กดินวัตกรรม  

 กรณีที่สถาบนัอดุมศกึษา ตอ้งการก า หนดตัวชีว้ัดผลลัพธต์ามแผนพัฒนาองคก์ารในแตล่ะ

หมวดเพิม่เตมิ สถาบนัอดุมศกึษาสามารถก าหนดตัวชีว้ัดผลลัพธใ์นแตล่ะหมวดเพิม่เตมิได ้จ านวนไมเ่กนิ 

2 ตัวชีว้ัด (น ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 0.2) และก าหนดใหเ้ลอืกตัวชีว้ัดผลลัพธแ์นะน าอกีจ านวน 2 ตัวชีว้ัด 

(โดยก าหนดน ้าหนักตัวชี้ วัดละ 0.4) รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 4 ตัวชีว้ัด และผลรวมของน ้าหนักของทกุ

ตัวชีว้ัดเทา่กบั 1 ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดผลลัพธท์ีส่ถาบนัอดุมศกึษาก าหนดเพิม่เตมิ ตอ้งเป็นตัวชีว้ัดเชงิปรมิาณ

ทีส่ามารถวัดแนวโนม้ผลการด าเนนิการได ้และเป็นตัวชีว้ัดทีส่ะทอ้นผลลัพธก์ารด าเนนิการของหมว ด

นัน้ ๆ (ไมใ่ชว่ัดผลผลติหรอืกจิกรรม) 

 

 

 

 

ตารางและสตูรการค านวณ : ส าหรับแผนที ่1 แผนที ่2 และแผนที ่3 
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ตัวชีว้ัด 

(i) 

น ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

คะแนน

ทีไ่ด ้

(SMi) 

คะแนน      

ถว่งน ้าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ชือ่แผน................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

KPIi WI … … … … … . . 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนักผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่ง

น ้าหนัก 

 (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  เทา่กบั 

     

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

                       Wi                    W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยที ่: 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคัญทีใ่หก้บัตัวชีว้ัดทีก่ าหนดขึน้ และผลรวมของน ้าหนักของ 

ทกุตัวชีว้ัด เทา่กบั 1   

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

i  หมายถงึ ล าดับทีข่องตัวชีว้ัดทีก่ าหนด; 1 และ 2  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 

ชว่งปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

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 

เงือ่นไข  : ตัวชี้วัดผลลัพธ ์คา่น ้าหนัก วธิกีารวัด และการประเมนิผล ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง ที่

ส านักงาน ก.พ.ร.  ก าหนด ส าหรับกรณีทีส่ถาบนัอดุมศกึษาก าหนดตัวชีว้ัดผลลัพธเ์พิม่เตมิ วธิกีารวัด 
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และเกณฑก์ารประเมนิผล ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการประเมนิผล (KPI Template) ทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

ก าหนด  ส าหรับคา่น ้าหนักใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ านักงาน ก .พ.ร. ก าหนด ซึง่ไดก้ า หนดไวแ้ลว้

ขา้งตน้  

 

ตวัชีว้ดัที ่12.1.3   รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน  

ในหมวดทีส่ถาบนัอดุมศกึษาด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

น า้หนกั :  รอ้ยละ 3 (น า้หนกัรอ้ยละ 1 ตอ่ 1 หมวด จ านวน 3 หมวด) 

 

 การด าเนนิการในตัวชีว้ัดยอ่ยนี ้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผ้ลักดันให ้สถาบนัอดุมศกึษาด าเนนิการ

เพือ่ผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐานอยา่งครบถว้น ซึง่แนวทางด าเนนิการใน

ตัวชีว้ัดยอ่ยนีจ้ะม ี2 แนวทาง  คอื 

 สถาบนัอดุมศกึษา ที่ผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐา นในหมวดที่

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว้ จะไดค้า่คะแนนนีโ้ดยปรยิาย โดยจะใชผ้ลการตรวจประเมนิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 สถาบนัอดุมศกึษาที ่ไมผ่า่น เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานในหมวด

ทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตอ้งด าเนนิการใหผ้า่นเกณฑฯ์  

 ทัง้นี ้ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจง้ผลยนืยนัใหส้ถาบนัอดุมศกึษาทราบในประเด็นทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

ไมผ่า่นเกณฑฯ์  ภายหลังการตรวจประเมนิรอบ 12 เดอืนตอ่ไป 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 

 วัดความส าเร็จของการด าเนนิการในประเด็นทีไ่มผ่า่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

ขัน้พืน้ฐานในหมวดทีด่ าเนนิการ  โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบง่ออกเป็นดังนี้   

  

การประเมนิผล น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน ในหมวดที่

สถาบนัอดุมศกึษาด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 
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ตวัชีว้ดัที ่12.2  ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลเุป้าหมาย

ความส าเร็จของผลลพัธก์ารด าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษาตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน (หมวด 7) 

 

น า้หนกั : รอ้ยละ 6 

ค าอธบิาย : 

 ระดับความส าเ ร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธก์ารด าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษา หมายถงึ การวัดความส าเร็จของผลลัพธก์ารด าเนนิการ 

(หมวด 7) ของ สถาบนัอดุมศกึษา ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐาน  

นอกเหนอืจากการวัดความส าเร็จของผลลัพธ์ การด าเนนิการพัฒนาองคก์าร 3 หมวด  (ตัวชีว้ัดที ่

12.1.2) 

 ส าหรับตัวชีว้ัดหมวด 7 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 เป็นการสะทอ้นผลลัพธข์องการ

ปรับปรงุองคก์ารในหมวดทีไ่มไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 เพือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาให ้

ความส าคัญกบัการ ด าเนนิการทีค่รอบคลมุทกุหม วด โดยไดก้ าหนดตัวชีว้ัดทีส่ าคัญทีค่วรสะทอ้น

ผลลัพธใ์นแตล่ะหมวด ดังนี ้ 

 

หมวด ตวัชีว้ดั 

1 RM 1 :  ระดับความเชือ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่

สถาบนัฯ (คา่เฉลีย่) 

2 RM 2 : รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของเป้าหมายของโครงการตามแผนบรหิารความเสีย่ง  

3 RM 3 : รอ้ยละความส าเร็จของผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการ /โครงการทีเ่ปิดโอกาสให ้

ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ  

4 RM 4 : รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จจากผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิกจิกรรมตาม 

แผนการจัดการความรูอ้ยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู ้

5 RM 5 : รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะ

ของบคุลากรหรอืแผนพัฒนาบคุลากร 

6 RM 6 : จ านวนกระบวนการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุใหผ้ลด าเนนิการดขีึน้ 

 

 จากตัวชีว้ัดดังกลา่ว ให ้ สถาบนัอดุมศกึษา เลอืกตัว ชีว้ัดในหมวดทีไ่มไ่ดด้ าเนนิการใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 3 หมวด 

 ตัวอยา่งการเลอืกตัวชีว้ัด เชน่ สถาบนัฯ ก ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 เลอืกด าเนนิการ 

หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ดังนัน้ การเลอืกตัวชีว้ัดหมวด 7 สถาบนัฯ ก ตอ้งเลอืกตัวชีว้ัดทีส่ะทอ้น

ผลลัพธก์ารด าเนนิการในหมวด 1, 5 และหมวด 6 เป็นตน้ ซึง่หมายควา มวา่สถาบนัฯ จะเลอืกตัวชีว้ัด

จากตารางดังกลา่วขา้งตน้ทัง้หมด 3 ตัว คอื RM 1 , RM 5 และ RM 6 รายละเอยีดเกณฑก์าร
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ประเมนิผล และคา่น ้าหนักตัวชีว้ัดปรากฏในคูม่อืค าอธบิายตัวชีว้ัดการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 รายละเอยีดเกณฑก์ารประเมิ นผล แล ะคา่น ้าหนักตัวชีว้ัด  ปรากฏ  

ดังภาคผนวก ค 

 การจัดท ารายงานการประเมนิผลส าเร็จของผลลัพธก์ารด าเนนิการ ขอให ้สถาบนัอดุมศกึษา

รายงานผลวา่สามารถด าเนนิการตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 

 

ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตัวชีว้ัด 

(i) 

น ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

คะแนน

ทีไ่ด ้

(SMi) 

คะแนน 

ถว่งน ้าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก เทา่กบั 

     

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

                Wi                             W1+ W2 +...+ Wi 

 

 

โดยที ่: 

 

W หมายถงึ น ้าหนักของตัวชีว้ัดทีเ่ลอืกเทา่กนัทกุตัว โดยผลรวมของน ้าหนักของทกุตัวชีว้ัด 

เทา่กบั 1  

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

i  หมายถงึ ล าดับทีข่องตัวชีว้ัดทีก่ าหนดขึน้ตามแนวทางการด าเนนิงาน ; 1, 2,…, i  

 

 

 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
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ชว่งปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

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 

 

 

ตวัชีว้ดัที ่ 12.3  ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

น า้หนกั : รอ้ยละ 6 

ค าอธบิาย : 

 สถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน (Fundamental Level) โดยไดม้กีารประเมนิองคก์รตามเกณฑฯ์ และ

จัดท าแผนพัฒนาองคก์ารมาอยา่งตอ่เนือ่งปีละ 3 หมวด ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553 

 การด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 

ส านักงาน ก .พ.ร. จะมุง่เนน้ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา มกีารยกระดับมาตรฐานและคณุภาพการบรหิาร

จัดการองค์กรขึน้ เพือ่เตรยีมความพรอ้มกา้วเขา้สูก่ารบรหิารจัดการองคก์ารทีเ่ป็นเลศิ  โดยการวัด

ความส าเร็จของการด าเนนิการและผลลัพธข์องแผนพัฒนาองคก์าร ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ (Successful Level) เป็นส าคัญ ซึง่จะสง่เสรมิใหแ้ตล่ะสถาบนัอดุมศกึษามี

ความเขา้ใจและน าเครือ่งมอืการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสมมาใชเ้พือ่ปรับปรงุและพัฒนาองคก์รอยา่ง

ตอ่เนือ่ง รวมถงึสามารถด าเนนิการตามแผนพัฒนาองคก์ารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและยกระดับ

คณุภาพการบรหิารจัดการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. จะไดพ้ัฒนาเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้กา้วหนา้ เพือ่เป็นกรอบการประเมนิความส าเร็จของแผนพัฒนาองคก์าร ซึง่ถอืวา่เป็นกรอบ

แนวทางในการประเมนิองคก์รเบือ้งตน้ และเป็นแนวทาง “การยกระดับการพัฒนาองคก์ารอยา่ง

ตอ่เนือ่ง” ซึง่หากสถาบนัอดุมศกึษาสามารถด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้

กา้วหนา้แลว้ และมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง  เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐไดต้อ่ไป 
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 การจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 นัน้ ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้กา้วหนา้ เพือ่จัดท า

แผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 3 หมวด ซึง่ทางส านักงาน ก .พ.ร. จะสง่

เกณฑฯ์ ดังกลา่วใหส้ถาบนัฯ ในภายหลัง 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 

              การพจิารณาระดับความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบง่เป็นตัวชีว้ัดยอ่ย ดังนี ้

 

การประเมนิผล 
น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

12.3.1  ความครบถว้นของการจัดท ารายงาน

ลักษณะส าคัญขององคก์ร (15 ค าถาม) 

1 3 6 9 12 15 

12.3.2 ความครบถว้นของการจัดท ารายงานการ

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

2 3 4 5 6 7 

12.3.3 ความครบถว้นของการจัดท ารายงานการ

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้* 

1 3 4 5 6 7 

12.3.4 ความครบถว้นของแผนพัฒนาองคก์าร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) 

2 0 - 1 2 3 

รวม 6      

 

หมายเหตุ  : * เป็นการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารรายหมวด ซึง่ทางส านักงาน ก .พ.ร. จะสง่เกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ใหส้ถาบนัฯ ในภายหลัง  

                * กรณีที่สถาบนัอดุมศกึษาใดยงัไมผ่า่นเกณฑฯ์ บางขอ้ทีไ่ดด้ าเนนิการในปีงบ ประมาณ 

พ.ศ. 2553 ใหจ้ัดท าแผนพัฒนาองคก์าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิม่เตมิมาดว้ย 
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    6.  วธิกีารและข ัน้ตอนการด าเนนิการ  
  

 

 

 

 

ข ัน้ตอนการด าเนนิการตามตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 5 ข ัน้ตอน คอื 

1. ด าเนนิการปรับปรงุองคก์รตามแผนพัฒนาองคก์ารของปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 ทัง้นี ้ให ้

สถาบนัอดุมศกึษาทบทวนเกณฑก์ารผา่นในสว่นที ่3 ของภาคผนวก ค ในหมวดทีด่ าเนนิการอกีครัง้หนึง่ 

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ การพัฒนาองคก์ารครอบคลมุทกุประเด็น เนือ่งจาก FL บางตัวไดเ้พิม่เตมิวธิกีารวัดผล

ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ เชน่ CS 5  เป็นตน้  

2. ในกรณีที่สถาบนัอดุมศึกษาไดรั้บแจง้จากส านักงาน ก .พ.ร. วา่ไมผ่า่นเกณฑ์ คณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานในหมวดทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ใหด้ าเนนิการปรับปรงุ

องคก์รในประเด็นดังกลา่วใหค้รบถว้นสมบรูณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดว้ย 

3. ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ เพือ่การจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4. รายงานผลการด าเนนิการตามตัวชีว้ัด 

5. ตรวจประเมนิจากผูต้รวจประเมนิภายนอก 

สถาบนัอดุมศกึษาสามารถพจิารณาใชแ้นวทางการด าเนนิการตามแผนภาพวงจรประกอบ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงขัน้ตอนการด าเนนิการตัวชีว้ัดที ่12  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 



                                                 
                                                                      

 

 27 
 

ข ัน้ตอนที ่1 ด าเนนิการปรบัปรงุองคก์รตามแผนพฒันาองคก์ารของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  

สถาบนัอดุมศกึษาด าเนนิการปรับปรงุองคก์ารตามแผนพัฒนาองคก์ารปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

เพือ่ใหแ้ผนดังกลา่วบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดทัง้ในแงค่วามครบถว้นของกระบวนการและความส าเร็จของ

ผลลัพธ ์

    แผนพฒันาองคก์ารเป็นเครือ่งมอืในการตดิตามความกา้วหนา้ของการด าเนนิการ

ตามแผน แตก่ารวดัความส าเร็จของการด าเนนิการตามตวัชีว้ดันี ้ใชก้ารผา่นเกณฑ ์คณุภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐานเป็นหลกั 

 นอกจากนี ้การด าเนนิการในขัน้ตอนที ่1 ส านักงาน ก.พ.ร. มรีะบบสนับสนุน ดังนี ้

• ชดุเครือ่งมอืการพัฒนาองคก์าร หมวด 1-7 

• คลนีกิ ใหค้ าปรกึษา รายสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ในการ

ด าเนนิการ จ านวน 1 ครัง้ โดยจัด ณ ส านักงาน ก .พ.ร. ซึง่ก าหนดการจะแจง้ให ้

ทราบตอ่ไป  

• คลนีกิใหค้ าปรกึษาทกุบา่ยวันศกุร ์ที ่ส านักงาน ก.พ.ร. โดยทมีเจา้หนา้ที่

ส านักงาน ก.พ.ร. ทีรั่บผดิชอบโครงการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  

• PMQA e-Learning เว็บไซต ์www.opdc.go.th ประกอบดว้ย 2 Module คอื   

1) ภาพรวม PMQA และ 2) เทคนคิและเครือ่งมอื PMQA 

ข ัน้ตอนที ่2  ในกรณีที่สถาบนัอดุมศกึษาไดร้บัแจง้จากส านกังาน ก .พ.ร. วา่ไมผ่า่น

เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ข ัน้พืน้ฐานในหมวดทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 ใหด้ าเนนิการปรบัปรงุองคก์รในประเด็นดงักลา่วใหค้รบถว้นสมบรูณ์ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดว้ย 

• ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจง้ผลการประเมนิให ้สถาบนัอดุมศกึษาทราบภายใน 30 วันท าการ 

นับแตว่ันเขา้ตรวจประเมนิ ณ สถาบนัอดุมศกึษา (Site Visit)  

• เมือ่สถาบนัอดุมศกึษาไดรั้บแจง้ผลการประเมนิ ขอใหจ้ัดท าแผนพัฒนาองคก์ารเพิม่เตมิ

ส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 และเสนอใหผู้บ้รหิารของ สถาบนัอดุมศกึษา ใหค้วามเห็นชอบ โดย  

ไมต่อ้ง สง่มายงัส านักงาน ก.พ.ร. (เนือ่งจากแผนพัฒนาองคก์ารใชเ้ป็นเพยีงเครือ่งมอืตดิตามผลการ

ด าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษา แตส่ านักงาน ก.พ.ร. จะวัดการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐานเป็นหลัก) 

• สถาบนัอดุมศกึษา ด าเนนิการตามแผนพัฒนาองคก์ารทีไ่ดจ้ัดท าเพือ่ใหผ้า่นเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดว้ย 

ข ัน้ตอนที ่3  ประเมนิองคก์รตามเกณฑ ์PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ่

การจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ขัน้ตอนนีจ้ะด าเนนิการประมาณเดอืนกนัยายน ถงึ ตลุาคม 2553 ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

http://www.opdc.go.th/
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 1. การจดัท ารายงานลกัษณะส าคญัขององคก์ร  กอ่นเริม่ด าเนนิการประเมนิองคก์รตาม

เกณฑค์ณุภ าพการบรหิารจัดการภาครัฐ  คณะท างาน การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(Working Team) ตอ้งรว่มกนัทบทวนลักษณะส าคัญขององคก์ร  (น าลักษณะส าคัญขององคก์รทีไ่ด ้

จัดท าตามตัวชีว้ัดฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป ) 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพรวมขององคก์รตรงกนั และถอืวา่เป็นจดุเริม่ตน้ของการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง  

 ลักษณะส าคัญขององคก์ร จะท าใหค้ณะท างานฯ  เห็นถงึภาพรวมของสถาบนัอดุมศกึษา เห็น

ถงึทศิทางทีส่ถาบนัอดุมศกึษาจะมุง่เนน้ สิง่ทีส่ าคัญทีม่ผีลตอ่การด าเนนิการ  และความทา้ทายในเชงิ

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเผชญิอยู ่รวมถงึสภาพแวดลอ้มทั่วไปในการปฏบิตัภิารกจิของ

สถาบนัอดุมศกึษา หากคณะท างานฯ  พบวา่เรือ่งใดมขีอ้มลูไมเ่พยีงพอ  หรอืขอ้มลูขดัแยง้กนัท าใหไ้ม่

สามารถตอบค าถามเพือ่จัดท าลักษณะส าคัญขององคก์รได ้ จ าเป็นทีค่ณะท างานฯ  ตอ้งไปหาขอ้มลู

เพิม่เตมิห รอืด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปรับปรงุ  เพือ่ใหส้ามารถทบทวนลักษณะส าคัญขององคก์รไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์มากขึน้ ทัง้นี้ ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา จัดท าลักษณะส าคัญขององคก์รตามแบบฟอรม์ที่  1 : 

แบบฟอรม์รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององคก์ร 

2. การจดัท ารายงานประเมนิองคก์รดว้ยตนเองตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน  หมวด 1-7 ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาประเมนิองคก์รดว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ที่ 2 : 

แบบฟอรม์รายงานผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง  ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้

พืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ยแบบฟอรม์ที่ 2.1 – 2.7 เรยีงจากหมวด 1-7 ตามล าดับ ส าหรับหมวดทีเ่ลอืก

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา รายงานผลการด าเนนิการตามตัวชีว้ัด

ผลลัพธใ์นแบบฟอรม์ที ่ 3 : แบบฟอรม์รายงาน ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองคก์าร  ทัง้นี ้ให ้

สถาบนัอดุมศกึษา ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปูทีส่ านักงาน ก .พ.ร. จัดสง่ใหเ้ป็นเครื่ องมอืในการประเมนิ

องคก์รดว้ยตนเอง 

3. การจดัท ารายงานประเมนิองคก์รดว้ยตนเองตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัข ัน้กา้วหนา้ หมวด 1-7 ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง  ตามเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้  ซึง่ทางส านักงาน ก .พ.ร. จะจัดสง่เกณฑ์ คณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ รวมทัง้ แบบฟอรม์ส าหรับการประเมนิใหส้ถาบนัฯ ในภายหลัง  

         4.  การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ส าหรับแผนพัฒนา

องคก์ารนัน้ ใหจ้ัดท าตามแบบฟอรม์ที ่ 4 : แบบฟอรม์แผนพัฒนาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

โดยใหส้ถาบนัฯ เลอืกด าเนนิการ 3 หมวด จากการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง ตามเกณฑค์ณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้  

 

 

 

 

 



                                                 
                                                                      

 

 29 
 

ข ัน้ตอนที ่4  รายงานผลการด าเนนิการตามตวัชีว้ดั 

การรายงานผลรอบ 6 เดอืน ใหส้ถาบนัอดุมศกึษารายงานผลการด าเนนิการ ของตัวชีว้ัดนี้ ใน

ภาพรวมที่ แสดงใหเ้ห็นความคบืหนา้ ปัญหาอปุสรรค ในการด าเนนิการ ตามแบบฟอรม์ค ารับรองการ

ปฏบิตัริาชการฯ  (รายงานรวมกบัตัวชีว้ัดอืน่ ๆ ) โดยสถาบนัอดุมศกึษาอาจใชต้ัวอยา่งการรายงานผล

ตามภาคผนวก ข 

 

ข ัน้ตอนที ่5  ตรวจประเมนิจากผูต้รวจประเมนิภายนอก 

การตรวจประเมนิตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ รอบ 12 เดอืน จะเป็นการตรวจสอบการประเมนิ

ความส าเร็จทีส่ถาบนัอดุมศกึษาไดป้ระเมนิตนเองมาวา่ตรงตามคะแนนทีป่ระเมนิหรอืไม ่ 

 ทัง้นี ้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถพจิารณาด าเนนิการในขัน้ตอนที่ 1-5 ในชว่งเวลาตา่ง  ๆ ตาม

ปฏทินิการด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้โดยสถาบนัอดุมศกึษาสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม  

  

 



ขอ้แนะน าส าหรบัปฏทินิในการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ 
 

 

แนวทางการด าเนนิงาน 
2552 2553 

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. ด าเนนิการปรับปรงุองคก์รตามแผนพัฒนา

องคก์ารของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

              

2. ทบทวนลักษณะส าคัญขององคก์ร               

3. ประเมนิองคก์รเพือ่จัดท าแผนพัฒนา

องคก์ารปีงบประมาณ พ.ศ 2554 

              

4. การรายงานผลการด าเนนิการตาม

ตัวชีว้ัดรอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน 

              

5. การตรวจประเมนิจากผูต้รวจประเมนิ

ภายนอก 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการด าเนนิการพฒันาคณุภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐัในปีงบประมาณ พ.ศ .2553 

 

1. การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  มวีัตถปุระสงคห์ลักเพือ่ใหอ้งคก์ารได ้

ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการใหไ้ดม้าตรฐานและมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยื น ดังนัน้  

แมใ้นหมวดทีส่ถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนนิการผา่นเกณฑฯ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลว้

ก็ตาม สถาบนัอดุมศกึษาควรใหค้วามส าคัญกบัการ “รักษา” ระบบบรหิารจัดการทีด่ดีังกลา่ว

ใหต้อ่เนือ่ง เพือ่เป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบบรหิารจัดการในขัน้  Successful 

Level ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่5 แสดงแนวทางการพัฒนาองคก์ารสูร่างวัลคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

  

2. แมว้า่สถาบนัอดุมศกึษาจะประเมนิองคก์รดว้ยตนเองแลว้พบวา่ ไดด้ าเนนิการครบถว้น

แลว้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 และไมไ่ดน้ าประเด็นมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาองคก์าร  แตห่าก 

สถาบนัอดุมศกึษา ไดเ้ลอืกหมวดดังกลา่ว มา ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ .ศ . 2553 

สถาบนัอดุมศกึษาควรน าประเด็นการประเมนิตามโปรแกรมฯ มาทบทวนการด าเนนิการในระหวา่งปี

ไปดว้ย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณไดด้ าเนนิการครบถว้นทั ้ ง ADLI ตามทีเ่กณฑก์าร

ประเมนิก าหนด เนือ่งจาก การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ให ้  

สว่นราชการด าเนนิการปรับปรงุองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 

          

ด าเนนิการปรบัปรงุ
องคก์ร

11

ส านักงาน ก.พ.ร.แจง้
ผลการผา่น FL ปี 52
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รอ้ยละของผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน

ประเมนิองคก์ร ปี 53 

เพือ่ท าแผนปี 54

33

รายงานผลการด าเนนิการ
ตามตวัชีว้ดั

44

ตรวจประเมนิจาก
ผูต้รวจประเมนิ

ภายนอก

55
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7. แนวทางการประเมนิผลตามตวัชีว้ดั “ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐั” 

 

แนวทางการประเมนิผล : 

แนวทางการประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ  

  เอกสาร หลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การด าเนนิการของตัวชีว้ัดดังกลา่วไดบ้รรลผุลตามขอ้มลู    

ทีแ่จง้มาจรงิ เชน่  

  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างาน  

  แผนการด าเนนิงานทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อี านาจ 

  รายงานการประชมุ 

  บนัทกึผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัตัวชีว้ัด 

  ภาพถา่ย 

  เอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึการด าเนนิงานของตัวชีว้ัด 

หมายเหต ุ:  

  ส าหรับเอกสารหลักฐานทีแ่สดงถงึผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่12 นี ้ขอให ้

สถาบนัอดุมศกึษาจัดเตรยีมไว ้ณ สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบหรอืขอ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2. ประเมนิผลจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ  

  ผูก้ ากบัดแูลตัวชีว้ัด และคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ผูจ้ัดเก็บขอ้มลู 

3. การสงัเกตการณ์  

  การจัดเก็บขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด ดังนี ้

  ความถกูตอ้ง เชน่ แบบฟอรม์และเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลูกอ่น และ    

หลังการจัดเก็บทกุครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์ และเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบในการสอบถามขอ้มลู

ตา่งๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

  ความน่าเชือ่ถอื เชน่ ระบแุหลง่ทีม่าไดช้ดัเจน  สามารถสอบยนัขอ้มลูกบัหน่วย งานเจา้ของ

ขอ้มลูไดม้กีารจัดเก็บเป็นระบบและมเีจา้หนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดเก็บ  

  ความทันสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรับปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลง

ลงในระบบฐานขอ้มลู 

  ความสามารถในการตรวจสอบได ้เชน่ สถาบนัอดุมศกึษา มคีวามพรอ้มใหค้ณะกรรม การฯ 

สถาบนัอดุมศกึษา ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้ 
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แนวทางการประเมนิผล 

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนนิการตามกจิกรรม 

  การเก็บรักษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 

  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดับสงูของสถาบนัอดุมศกึษา 

 
เอกสารทีต่อ้งสง่มอบ : 

 

 เอกสารทีต่อ้งสง่มอบประกอบดว้ย แบบฟอรม์ที ่1-5 ดังนี ้

 

แบบฟอรม์ที ่1  แบบฟอรม์รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององคก์ร 

แบบฟอรม์ที ่2 แบบฟอรม์รายงานผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง ตามเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

แบบฟอรม์ที ่3 แบบฟอรม์รายงาน ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ของ แผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรม์ที ่4  แบบฟอรม์แผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แบบฟอรม์ที ่5 แบบฟอรม์รายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

ทัง้นี ้ในแบบฟอรม์ที ่5 สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งประเมนิผลความส าเร็จในแตล่ะตัวชีว้ัด

ยอ่ยแลว้รายงานผลสรปุระดับคะแนนโดยรวมทีไ่ดข้องตัวชีว้ัดนี ้

 
การสง่มอบงาน : 
 

ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา จัดสง่รายงาน การด าเ้น้นิการ พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ ไปยงัส านักบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก .พ.ร. ภายในวันที ่  

1 พฤศจกิายน 2553 เอกสารทีจั่ดสง่ประกอบดว้ย  

 แบบฟอรม์ที ่1-5 จ านวน 4 ชดุ (เอกสารพรอ้มไฟลข์อ้มลูบรรจใุนแผน่ซดีรีอม 

จ านวน 2 แผน่) 

 โปรแกรมส าเร็จรปูทีใ่ชใ้นการประเมนิผลในรปูแบบไฟล์  excel (ไฟลข์อ้มลู

บรรจใุนแผน่ซดีรีอม โดยไมต่อ้งจัดพมิพม์าในรปูของเอกสาร) 

 

อนึง่ จ านวนทีก่ าหนดนี ้ไดร้วมถงึการสง่เอกสารหลัก ฐานแนบตามค ารับรองการปฏบิตั ิ

ราชการรอบ 12 เดอืนดว้ยแลว้ 

******************* 
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หากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

กลุม่บรหิารการเปลีย่นแปลง 3 ส านักบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม 

 

  1. ผอ.อารยีพ์ันธ ์เจรญิสขุ                เบอรต์ดิตอ่ : 0 2356 9948 

  2. นางสาวอภจิติตรา อภริาชจติร  เบอรต์ดิตอ่ : 0 2356 9999 ตอ่ 8806 

  3. นางสาวภทัรอาภา จนิดาวงศ ์        เบอรต์ดิตอ่ : 0 2356 9999 ตอ่ 8916 

  4. นางสาวจรีสิดุา จอมพลาพล  เบอรต์ดิตอ่ : 0 2356 9999 ตอ่ 8804 
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ภาคผนวก   ก 

 

 

แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการ 

 

แบบฟอรม์ที ่1  แบบฟอรม์รายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององคก์ร 

แบบฟอรม์ที ่2 แบบฟอรม์รายงานผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง ตามเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

แบบฟอรม์ที ่3 แบบฟอรม์รายงานตัวชีว้ัดผลลัพธข์องแผนพัฒนาองคก์าร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรม์ที ่4  แบบฟอรม์แผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แบบฟอรม์ที ่5 แบบฟอรม์รายงานผลระดับคะแนนระดับความส าเร็จของการพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
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แบบฟอรม์ที ่1 

 

แบบฟอรม์รายงานผลการจดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์ร  

 

 

 

รายงานผลการจดัท า 

 

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

 

สถาบนัอดุมศกึษา............................ 
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ค าอธบิายการตอบค าถาม 

รายงานผลการจดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์ร  

 

 สว่นราชการในทีน่ี ้หมายถงึ สถาบนัอดุมศกึษาทีด่ าเนนิการตามตัวชีว้ัดนี ้ 

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององคก์ร ใหส้ว่นราชการพจิารณาบทบาทหนา้ที ่

ผูรั้บบรกิาร หรอืการบรหิารจัดการครอบคลมุทกุหน่วยงานทีอ่ยูใ่นสงักดัของสว่นราชการ 

 การตอบค าถามจะตอ้งพจิารณาถงึความเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกนัทัง้ใน

สว่นของลักษณะส าคัญขององคก์ร  และระหวา่งหมวดตา่ง ๆ ตามเกณฑค์ณุภาพการ บรหิาร

จัดการภาครัฐ 

 ค าถามทีม่เีครือ่งหมาย (#) เป็นค าถามบงัคับทีส่ว่นราชการตอ้งตอบค าถาม 

โดยมขีอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งนัน้ ๆ  จงึจะถอืวา่ไดต้อบค าถามในขอ้นัน้ ๆ แลว้ 

 ค าถามที ่ไมม่ ีเครือ่งหมาย (#) เป็นค าถามที่สว่นราชการตอ้งตอบค าถาม   

แตก่ารตอบค าถามดั งกลา่วอาจจะยงัไมม่คีวามสมบรูณ์ก็ได ้ทัง้นี ้อาจเนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาใน

การรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศ หรอืดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดสว่นราชการยงั

ไมไ่ดด้ าเนนิการ ใหส้ว่นราชการตอบวา่ “ยงัไมไ่ดด้ าเนนิการ เนือ่งจาก.......” (ใหร้ะบปัุญหาหรอื

สาเหตทุีย่งัไมไ่ดด้ าเนนิการ) 

 ค าถาม ที่สว่นราชการ มลีักษณะงานไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ ใหต้อบวา่  

“สว่นราชการมลีักษณะงานไมเ่กีย่วขอ้งกบัค าถามในขอ้นี้”  
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ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

 

ลักษณะส าคัญขององคก์รแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของสว่นราชการ บง่บอกถงึสภาพแวดลอ้ม

ดา้นการปฏบิั ตกิารของ สว่นราชการ  ความสมัพันธท์ีส่ าคัญภายในและภายนอก สว่นราชการ  

สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน และความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์รวมทัง้แนวทางในการปรับปรงุ

ผลการด าเนนิการ 

ลักษณะส าคัญขององคก์ร แสดงบรบิทเพือ่ใหเ้ขา้ใจ สว่นราชการ มากขึน้  และเพือ่ชีน้ า

และจัดล าดับความส าคัญขอ งขอ้มลูและสารสนเทศที่ สว่นราชการควรน าเสนอในการอธบิายใน

หมวด 1-7 ตอ่ไป 

กรณุาตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้
 

 

1. ลกัษณะองคก์ร  

 

เป็นการกลา่วถงึสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการ และความสมัพันธท์ี่

ส าคัญกบัประชาชนผูรั้บบรกิาร สว่นราชการอืน่ และประชาชนโดยรวม 

 

ก. ลกัษณะพืน้ฐานของสว่นราชการ 

 

(1) 

-  พันธกจิหรอืหนา้ทีต่ามกฎหมายของสว่นราชการคอือะไรบา้ง (#) 

- มแีนวทางและวธิกีารอยา่งไรในการใหบ้รกิารแกผู่รั้บบรกิาร (#) 

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

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

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

(2)  

- วสิยัทัศน ์เป้าประสงคห์ลัก คา่นยิม และวัฒนธรรมของสว่นราชการคอือะไร  

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

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

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

  ลักษณะโดยรวมของบคุลากรในสว่นราชการเป็นอยา่งไร เชน่ ระดับการศกึษา อาย ุ

สายงาน ระดับต าแหน่ง ขอ้ก าหนดพิเศษในการปฎบิตังิาน เป็นตน้ (#)  

(ใหใ้ชข้อ้มลูบคุลากร (หมายถงึ ขา้ราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย และลกูจา้งประจ า) 

ของสว่นราชการ ณ วันปัจจบุนัทีส่ว่นราชการท าการประเมนิ)) 

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

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

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

 

(4) 

สว่นราชการมเีทคโนโลย ีอปุกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกทีส่ าคัญอะไรบา้ง  

ในการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน (#) 

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

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

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

 

(5) 

สว่นราชการด าเนนิการภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

(#) (ใหร้ะบเุฉพาะทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่มอบบรกิารหลกัของสว่นราชการเทา่นัน้) 

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

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

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

ข. ความสมัพนัธภ์ายในภายนอกองคก์ร 

(6) 

โครงสรา้งองคก์ร  และ วธิกีารจัดการทีแ่ สดงถงึการก ากบัดแูลตนเองที่ ดเีป็น

เชน่ใด   

    

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

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

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

สว่นราชการหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการใหบ้รกิารหรอืสง่มอบงานตอ่กนัมี

หน่วยงานใดบา้ง มบีทบาทอยา่งไรในการปฏบิตังิานรว่มกนั (#) 

-  ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญในการปฏบิตังิานรว่มกนัมอีะไรบา้ง 

-  มแีนวทางและวธิกีารสือ่สารระหวา่งกนัอยา่งไร 

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

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

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

(8) 

-  กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักของสว่นราชการคอืใครบา้ง (#) 

-  กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเหลา่นีม้คีวามตอ้งการและความ

คาดหวังทีส่ าคัญอะไรบา้ง (#)  

-  แนวทางและวธิกีารสือ่สารระหวา่งกนัคอือะไร (#) 

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

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

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

 

2. ความทา้ทายตอ่องคก์ร 

 

 เป็นการตอบค าถาม เพือ่ อธบิาย ถงึสภาพการแขง่ขนั ความทา้ทายทีส่ าคัญในเชงิ

ยทุธศาสตร ์และระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการของสว่นราชการ 

 

ก. สภาพการแขง่ขนั 

(9) 

- สภาพการแขง่ขนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศของสว่นราชการเป็นเชน่ใด 

(ใหส้ว่นราชการตอบตามความเหมาะสมของจดุเนน้ของสว่นราชการ)   

- ประเภทการแขง่ขนั และจ านวนคูแ่ขง่ขนัในแตล่ะประเภทเป็นเชน่ใด  

-  ประเด็นการแขง่ขนัคอือะไร และผลการด าเนนิการปัจจบุนัในประเด็น

ดังกลา่วเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่เป็นอยา่งไร  

 

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

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

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

- ปัจจัยส าคัญทีท่ าใหส้ว่นราชการประสบความส าเร็จเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั

คอือะไร  

- ปัจจัยแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่มผีลตอ่สภาพการแขง่ขนัของ 

สว่นราชการคอือะไร  

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

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

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

(11) 

ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเชงิแขง่ขนัมแีหลง่ขอ้มลูอยูท่ีใ่ดบา้ง  

 

(12) 

ขอ้จ ากดัในการไดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ และขอ้มลูเชงิแขง่ขนัมอีะไรบา้ง (ถา้ม)ี 

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

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

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

ข. ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์

(13) 

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการคอือะไร (#)  

- ความทา้ทายตามพันธกจิ 

- ความทา้ทายดา้นปฏบิตักิาร  

- ความทา้ทายดา้นทรัพยากรบคุคล 

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

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

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

 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 

(14) 

แนวทางและวธิกีารในการปรับปรงุประสทิธภิาพของสว่นราชการ เพือ่ใหเ้กดิผล

การด าเนนิการทีด่อียา่งตอ่เนือ่งมอีะไรบา้ง (#) 

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

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

 ................................................................................................................. 
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(15) 

ภายในองคก์รมแีนวทางในก ารเรยีนรูข้ององคก์รและมกีารแลกเปลีย่นความรู ้

อยา่งไร (#) 

 

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

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

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

 

 

************************** 
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แบบฟอรม์ที ่2 

 

แบบฟอรม์รายงานผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง 

ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

  รายงานสรปุผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง 

 

สถาบนัอดุมศกึษา............................ 
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 แบบฟอรม์ 2.1  แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการในหมวด  1 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน

หมวด 1 

ผลการด าเนนิการ 
ค าอธบิายหรอืหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนนิการ 

LD 1               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

LD 2               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

LD 3               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

LD 4               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

LD 5               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

LD 6               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
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 แบบฟอรม์ 2.2  แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการในหมวด  2 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน

หมวด 2 

ผลการด าเนนิการ 
ค าอธบิายหรอืหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนนิการ 

SP 1               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

SP 2               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

SP 3               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

SP 4               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

SP 5               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

SP 6               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

SP 7               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
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 แบบฟอรม์ 2.3  แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการในหมวด  3 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน

หมวด 3 

ผลการด าเนนิการ 
ค าอธบิายหรอืหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนนิการ 

CS 1               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

CS 2               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

CS 3               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

CS 4               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

CS 5               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

CS 6               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

CS 7               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
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 แบบฟอรม์ 2.4  แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการในหมวด  4 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน

หมวด 4 

ผลการด าเนนิการ 
ค าอธบิายหรอืหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนนิการ 

IT 1               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

IT 2               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

IT 3               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

IT 4               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

IT 5               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

IT 6               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

IT 7               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
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 แบบฟอรม์ 2.5  แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการในหมวด  5 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน

หมวด 5 

ผลการด าเนนิการ 
ค าอธบิายหรอืหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนนิการ 

HR 1               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

HR 2               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

HR 3               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

HR 4               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

HR 5               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

HR 6               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

HR 7               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
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 แบบฟอรม์ 2.6 แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการในหมวด  6 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน

หมวด 6 

ผลการด าเนนิการ 
ค าอธบิายหรอืหลกัฐานที่

แสดงผลด าเนนิการ 

PM 1               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

PM 2               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

PM 3               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

PM 4               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

PM 5               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

  

PM 6               ด าเนนิการครบถว้น  

              อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
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แบบฟอรม์ 2.7  แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิการหมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

หมวด 7* 

ระดบัคะแนนทีไ่ด ้ หลกัฐานทีส่ าคญัทีแ่สดงถงึ

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

 

RM ..    

RM ..    

RM ..    

RM ..    

RM ..    

 

 

* ระบตุัวชีว้ดัของ สถาบันอดุมศกึษา ตามเงือ่นไขการเลอืกตัวชีว้ดัทีส่ านักงาน ก .พ.ร. 

ก าหนด (ดรูายละเอยีดหนา้ 22)  
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แบบฟอรม์ที ่3 

แบบฟอรม์รายงานตวัชีว้ดัผลลพัธข์องแผนพฒันาองคก์าร 

 

ชือ่ตวัชีว้ดั  
คา่

น า้หนกั 
(1) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 
ของผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ของตวัชีว้ดั 

ผลคะแนน
ทีไ่ด ้ 
(2) 

รวม 
(1) x (2) 

1 2 3 4 5 

แผนที.่.... ชือ่แผน................................. 

KPI1 … 60 70 80 90 100 … … 

KPI2 … … … … … … … … 

KPI3 … … … … … … … … 

KPI4 … … … … … … … … 

 1 ผลคะแนนรวมผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน า้หนกั … 

 

ตวัอยา่ง : แผนพฒันาองคก์ารหมวด 2 (กรณีก าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ ์ 2 ตวั) 

ชือ่ตวัชีว้ดั  
คา่

น า้หนกั 

(1) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 
ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 

ผลคะแนน
ทีไ่ด ้ 

(2) 

รวม 

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

แผนที ่1 (หมวด 2) ชือ่แผน การพัฒนาระบบการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

รอ้ยละของการบรรลเุป้าหมาย

ตามตวับง่ชีข้องการปฏบิตังิาน
ทีก่ าหนด 

0.5 60 70 80 90 100 5 2.5 

รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของ

ความเสีย่งทีล่ดลงจากการ
ด าเนนิการตามแผนบรหิาร

ความเสีย่ง 

0.5 10 20 30 40 50 4 2.0 

 1 ผลคะแนนรวม 4.5 

 

ตวัอยา่ง : แผนพฒันาองคก์ารหมวด 2 (กรณีก าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ ์ 3 ตวั) 

ชือ่ตวัชีว้ดั  

คา่

น า้หนกั 

(1) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
ผลคะแนน

ทีไ่ด ้ 

(2) 

รวม 
(1) x (2) 

1 2 3 4 5 

แผนที ่1 (หมวด 2) ชือ่แผน การพัฒนาระบบการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

รอ้ยละของการบรรลเุป้าหมาย
ตามตวับง่ชีข้องการปฏบิตังิาน

ทีก่ าหนด 

0.4 60 70 80 90 100 5 2.0 

รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของ
ความเสีย่งทีล่ดลงจากการ

ด าเนนิการตามแผนบรหิาร
ความเสีย่ง 

0.4 10 20 30 40 50 4 1.6 

รอ้ยละของตวัชีว้ดัระดบัคณะ

หรอืเทยีบเทา่ทีเ่ชือ่มโยงกบั
เป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตร์

ของสถาบนั 

0.2 60 65 70 75 80 4 0.8 

 1 ผลคะแนนรวม 4.4 
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แบบฟอรม์ที ่4 

 

          แบบฟอรม์แผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  

 

รายละเอยีดแผนพฒันาองคก์าร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

สถาบนัอดุมศกึษา........................... 

 

 

 

การจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ทางส านักงาน ก.พ.ร. จะสง่เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้  

และตัวชีว้ัดผลลัพธต์ามแผนพัฒนาองคก์าร ใหส้ถาบนัฯ ในภายหลัง 
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สถาบนัอดุมศกึษา โอกาสในการปรบัปรุง : 

ชือ่แผนพฒันาองคก์าร : เม ือ่เทยีบกบัเกณฑ ์:

(อา้งองิเลขขอ้ของเกณฑฯ์ ทีย่ังไม่ผา่นเกณฑฯ์)

หมวด : วตัถปุระสงค:์

ตวัชีว้ดัหลกัของแผนงาน:

รายละเอยีดโดยยอ่: ผูร้บัผดิชอบหลกั:

ระยะเวลาด าเนนิการ:

วนัทีจ่ดัท า:

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

ลงนาม .................................................................

(............................................................)

พจิารณาเห็นชอบด าเนนิการ

แผนพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กจิกรรม/

ข ัน้ตอน

ระยะ

เวลา

เร ิม่ตน้ ส ิน้สดุ ปีงบประมาณ 2554 ผลลพัธ ์/

ดชันี

ความกา้วหนา้

ผูร้บั

ผดิชอบ

ผู ้

เก ีย่วขอ้ง

งบ

ประมาณ

 

แบบฟอรม์ที ่4.1 
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แบบฟอรม์ที ่4.2 

แบบฟอรม์แสดงตวัชีว้ดัความส าเร็จของ 

การด าเนนิการตามแผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

แผนพฒันาองคก์าร :  

หมวด :  

ชือ่แผน : 
 

กจิกรรมหลัก ชือ่ตัวชีว้ัด น ้าหนัก 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ค าอธบิาย วธิกีารวัด/เงือ่นไขการประเมนิ 
1 2 3 4 5 
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แบบฟอรม์ที ่5 

แบบฟอรม์รายงานผลระดบัคะแนนระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐั 

ตวัชีว้ดั 
น า้หนกัรอ้ยละ 

(Wi) 
คะแนนทีไ่ดร้บั 

(SMi) 

คะแนนถว่ง

น า้หนกั 

(Wi x SMi) 

 12.1  ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

 
  

12.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน  

(วดักระบวนการของการพฒันาองคก์ารในหมวดที่

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

   

 หมวด ... 4   

 หมวด ... 4   

 หมวด ... 4   

12.1.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัใน

การบรรลเุป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธใ์นการ

ด าเนนิการตามการพฒันาองคก์าร 

(วดัผลลพัธข์องการพฒันาองคก์ารในหมวดที่

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

   

 หมวด ... 1   

 หมวด ... 1   

 หมวด ... 1   

12.1.3 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน ในหมวดที่

สถาบนัอุดมศกึษาด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

   

 หมวด ... 1   

 หมวด ... 1   

 หมวด ... 1   

12.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลุ

เป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธก์ารด าเนนิการของ  

สถาบนัอดุมศกึษา (หมวด 7) 

6   
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ตวัชีว้ดั 
น า้หนกัรอ้ยละ 

(Wi) 

คะแนนทีไ่ดร้บั 

(SMi) 

คะแนนถว่ง

น า้หนกั 
(Wi x SMi) 

12.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของการจัดท า

แผนพัฒนาองคก์ารปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   

 1. ความครบถว้นของการจัดท ารายงานลกัษณะส าคญั 

    ขององคก์ร (15 ค าถาม) 

1   

 2. ความครบถว้นของการจัดท ารายงานการประเมนิ 

    องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑค์ณุภาพการ 

    บรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

2   

 3. ความครบถว้นของการจัดท ารายงานการประเมนิ 

    องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑค์ณุภาพการ 

    บรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ 

1   

 4. ความครบถว้นของแผนพัฒนาองคก์ารประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2554 

2   

 
คะแนนรวม 

30 

( Wi) 

  

 (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  เทา่กบั  

  

    หรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wi x SMi) 

      Wi  

 

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

W1 + W2 + …+ Wi 



            

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ข 

 

 

ตวัอยา่งการรายงานผลการด าเนนิการรอบ 6 เดอืน 
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

ชือ่ตวัชีว้ดั : ตวัชีว้ดัที ่12 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
                                      

ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั :  .............................. ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล :  .............................                                

โทรศพัท ์:  ........................... โทรศพัท ์:   ..........................                     

ค าอธบิาย : 

ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  หมายถงึ ความส าเร็จทีส่ถาบนัอดุมศกึษาน า

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน ไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง (Self-

Assessment) และเป็นบรรทดัฐาน การตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจัดการของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ปรับปรุง

องคก์รและยกระดบัคณุภาพการบรหิารจัดการของสถาบนัอดุมศกึษาตอ่ไป  

การด าเนนิการตามตวัชีว้ดันี ้แบง่ออกเป็น 3 ตวัชีว้ดัยอ่ย ดงันี้ 

12.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

12.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธก์ารด าเนนิการ

ของสถาบนัอดุมศกึษาตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน (หมวด 7) 

12.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 

ขอ้มูลผลการด าเนนิงาน :   

           12.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

การด าเนนิการตามตวัชีว้ดันี ้แบง่ออกเป็น 3 ตวัชีว้ดัยอ่ย ดงันี้ 

12.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน  

สถาบนัอดุมศกึษาไดเ้ลอืกด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐใน 3 หมวด คอื หมวดบงัคบั 

ไดแ้ก ่หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 โดยในแตล่ะประเด็นไดม้กีารด าเนนิการเพือ่ผลกัดนัใหบ้รรลกุารผา่นเกณฑฯ์ ขัน้

พืน้ฐานในหมวดนัน้ ๆ ดงันี ้

หมวด 2 

รหสั ค าอธบิายการด าเนนิการ สถานะ 

SP1  มกีารทบทวนกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ของสถาบนั  

 มกีารแตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ก าหนดผูรั้บผดิชอบในกระบวนการวางแผน 

 มกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนแผนยทุธศาสตรส์ถาบนั โดยใหผู้แ้ทน

แตล่ะคณะ และสภามหาวทิยาลยัเขา้มามสีว่นร่วม 

 

SP2  มอบหมายใหม้ผีูรั้บผดิชอบเพือ่ท าการรวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูในแตล่ะ

ปัจจัย 

 มกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนปัจจัยทีใ่ชป้ระกอบการวางแผน 

 

 

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

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

SP5 

 

 

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

 

 

 

เหลอืง 

เหลอืง 

เขยีว 

แดง 

เหลอืง 
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

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

 

 

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

 

 

 

หมวด 3 

รหสั ค าอธบิายการด าเนนิการ สถานะ 

CS1  มกีารทบทวนทศิทางของสถาบนั เพือ่น ามาทบทวนการก าหนดกลุม่นสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 มกีารก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการ เพือ่น ามาจัดท าฐานขอ้มลูแตล่ะกลุม่ 

 

CS2  ทบทวนชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ ของสถาบนั 

 แตง่ตัง้คณะท างานมอบหมายรับผดิชอบดแูลชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ  

 ก าหนดหัวขอ้ทีจ่ะท าการสือ่สารในแตล่ะชอ่งทาง  

 

 

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

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

หมวด 4 

รหสั ค าอธบิายการด าเนนิการ สถานะ 

IT1  ทบทวนฐานขอ้มลูทีใ่ชส้นับสนุนการตดัสนิใจในการท างาน ตามแผน

ยทุธศาสตร ์ค ารับรองการปฏบิตัริาชการ และแผนปฏบิตัริาชการ  

 มอบหมายผูรั้บผดิชอบในการจัดเก็บขอ้มลู  

 ก าหนดประเภทขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจัดเก็บ 

 ปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

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

 

 

 

IT 3 ......................................................................................   

IT 4 

 

 

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

เหลอืง 

เหลอืง 

เขยีว 

แดง 

เหลอืง 

แดง 

แดง 

เหลอืง 

เหลอืง 

เขยีว 

เขยีว 

แดง 

เหลอืง 
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

IT 5   

IT 6   

IT 7   

 

 

12.1.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จ  ของ

ผลลพัธใ์นการด าเนนิการตามแผนพฒันาองคก์าร  

การวดัระดบัความส าเร็จของตวัชีว้ดันี ้เป็นการวดัความส าเร็จจากการบรรลุ เป้าหมายความส าเร็จของ

ตวัชีว้ดัผลลพัธใ์น 3 หมวด ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเลอืกด าเนนิการ ซึง่ตวัชีว้ดัผลลพัธด์งักลา่วสถาบนัอดุมศกึษาไดส้ง่ไปยัง

ส านักงาน ก .พ.ร. ภายในวนัที ่ 30 ต.ค. 52 ตามแบบฟอรม์ 7.2 แลว้  โดยมกีารมอบหมายผูรั้บผดิชอบเพือ่รวบรวมผล

ขอ้มลูการด าเนนิการในแตล่ะตวัชีว้ดัดงักลา่วในรอบ 12 เดอืน ดงันี ้

หมวด 2 

 

ชือ่ตวัชีว้ดั ผูร้บัผดิชอบ 

รอ้ยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับง่ชีข้องการ

ปฏบิตังิานทีก่ าหนด 

 

  

 

หมวด 3 

 

ชือ่ตวัชีว้ดั ผูร้บัผดิชอบ 

รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 

  

 

หมวด 4 

 

ชือ่ตวัชีว้ดั ผูร้บัผดิชอบ 

รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและศษิยเ์กา่

เกีย่วกบัการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผา่น ทางเว็บไซด์

ของสถาบนั 

 

  

 

12.1.3 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน ในหมวดที่

สถาบนัอุดมศกึษาด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สถาบนัอดุมศกึษา ด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐาน  ในประเด็นทีไ่มผ่า่นใน

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ในหมวดบงัคบั ไดแ้ก ่หมวด 1 โดยมปีระเด็นทีด่ าเนนิการไมผ่า่นใน 2 ประเด็น และไดม้กีาร

ด าเนนิการเพือ่ผลกัดนัใหบ้รรลกุารผา่นเกณฑฯ์ ขัน้พืน้ฐานในหมวดนัน้ ๆ ดงันี ้
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

 

 

รหสั ค าอธบิายการด าเนนิการ สถานะ 

LD1  มกีารด าเนนิกจิกรรม Focus Group นสิติ นักศกึษากลุม่ตา่ง ๆ และน ามาเป็น

ขอ้มลูประกอบในการทบทวนทศิทางของสถาบนั 

 สือ่สารทศิทางของสถาบนัใหบ้คุลากรรับทราบตามชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ ทาง 

intranet, บอรด์ประชาสมัพันธใ์นแตล่ะชัน้ภายในสถาบนัฯ และในแตล่ะคณะ

, จดหมายขา่ว, สมดุโนต้สถาบนัฯ เป็นตน้ 

 ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการจัดกจิกรรมตา่ง ๆ เพือ่เนน้ย ้าการสือ่สารทศิทาง

ของสถาบนั และปรับปรุงชอ่งทางการสือ่สารใหเ้หมาะสม  

 ก าหนดเป็นนโยบายใหค้ณบดมีกีารถา่ยทอดใหบ้คุลากรในแตล่ะคณะ

รับทราบผลการประชมุสภามหาวทิยาลยั และฝ่ายบรหิารของสถาบนั เพือ่ให ้

บคุลากรรับทราบทศิทางของสถาบนั และมคีวามเขา้ใจในการน าไป

ปฏบิตังิาน 

 อธกิารบดมีกีารสือ่สารทศิทางของสถาบนัใหก้บับลุากรอยูเ่ป็นประจ า โดย

จัดเป็น morning talk ผา่นเสยีงตามสายภายในสถาบนั 

 

LD2  จัดท าบญัชมีอบอ านาจ และหลกัเกณฑก์ารใชอ้ านาจ  

 ออกค าสัง่มอบอ านาจ ตามบญัชมีอบอ านาจ  

 ก าหนดแบบฟอรม์การรายงานใชอ้ านาจ 

 

 

 

12.2 ระดบัความส าเร็จของ รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกั ในการบรรลเุป้าหมาย ความส าเร็จของผลลพัธก์าร

ด าเนนิการของสถาบนัอุดมศกึษาตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาคร ัฐข ัน้พืน้ฐาน (หมวด 7) 

การวดัระดบัความส าเร็จของตวัชีว้ดันี ้เป็นการวดัความส าเร็จจากการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จในหมวด 7 

ตามเกณฑฯ์ ขัน้พืน้ฐาน  ซึง่เป็นการวดัความส าเร็จในรอบ 12 เดอืน โดยมผีูรั้บผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูผลการ

ด าเนนิการในแตล่ะตวัชีว้ดั ดงันี ้

รหสั ชือ่ตวัชีว้ดั ผูร้บัผดิชอบ 

RM1 ระดบัความเชือ่มั่นดา้นธรรมาภบิาลของนสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่สถาบนัฯ (คา่เฉลีย่) 

คณะท างานธรรมาภบิาลของ

มหาวทิยาลยั 

RM5   

…   

12.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร 

เป็นการวดัความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ซึง่จะด าเนนิการ

ในชว่งตน้เดอืนกนัยายน 53 ตามแบบฟอรม์ที ่1 – 5 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 

           แบง่การวดัความส าเร็จของการด าเนนิการ  ออกเป็นดงันี้  

 

 

เหลอืง 

เหลอืง 
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

 

 

 12.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

ตวัชีว้ดั 
น า้หนกั (รอ้ยละ) 

แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3 

12.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐาน  

(วดักระบวนการของแผนพัฒนาองคก์ารในหมวดที่

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

4 4 4 

12.1.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการ

บรรลเุป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธใ์นการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาองคก์าร 

(วดัผลลพัธข์องแผนพัฒนาองคก์ารในหมวดที่

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

1 1 1 

12.1.3 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน ใน

หมวดทีส่ถาบนัฯ ด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1 1 1 

รวม 6 6 6 

18 

 

 

12.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

การประเมนิผล 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

รอ้ยละของ การ ผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐาน (วดักระบวนการ) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

 

12.1.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จ  ของ

ผลลพัธใ์นการด าเนนิการตามแผนพฒันาองคก์าร  

ตารางและสตูรการค านวณส าหรบัแผนที ่1 แผนที ่2  และแผนที ่3 : 

 

ตวัชีว้ดั (i) 
น า้หนกั

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 
ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 

คะแนนที่
ได ้

(SMi) 

คะแนน      ถว่ง
น า้หนกั       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

แผนที.่.... ชือ่แผน................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  เทา่กบั 

 

     

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

        

         Wi                  W1+ W2 +...+ Wi 

 

 
 

โดยที ่: 
 

 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดั 

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 

i  หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัที่ก าหนด  

 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

ชว่งปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

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 

 



            

 64 

                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

 

12.1.3 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน ในหมวดที่

สถาบนัอุดมศกึษาด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

การประเมนิผล 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

12.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกั ในการบรรลเุป้าหมาย ความส าเร็จของผลลพัธก์าร

ด าเนนิการของสถาบนัอุดมศกึษาตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน (หมวด 7) 

 

ตารางและสตูรการค านวณ : 
 

ตวัชีว้ดั (i) 
น า้หนกั

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
คะแนน

ทีไ่ด ้
(SMi) 

คะแนน      ถว่ง

น า้หนกั       
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  (Wi x SMi) 

 

 
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  เทา่กบั 

 

     

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

   

      Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 
 

 

โดยที ่: 
 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดั 

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 

i  หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้  
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                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 
 

ชว่งปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

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 

 

12.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร 

 

การประเมนิผล 
น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

12.3.1  ความครบถว้นของการจัดท ารายงานลกัษณะ

ส าคญัขององคก์ร (15 ค าถาม) 

1 3 6 9 12 15 

12.3.2 ความครบถว้นของการจัดท ารายงานการ

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

2 3 4 5 6 7 

12.3.3 ความครบถว้นของการจัดท ารา ยงานการ

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้กา้วหนา้ 

1 3 4 5 6 7 

12.3.4 ความครบถว้นของแผนพัฒนาองคก์ารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) 

2 0 - 1 2 3 

รวม 6      

 

 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน : 

 

ตวัชีว้ดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบ

ตวัชีว้ดั 

น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

คา่คะแนน 

ทีไ่ด ้

คา่คะแนน        
ถว่ง

น า้หนกั 

ระดบัความส าเร็จของการพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

30 N/A 1 0.3 

     

     

     
 



            

 66 

                         รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ   (รายตวัชีว้ดั)   ( ../.. )  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดอืน  

 
 

ค าชีแ้จงการปฏบิตังิาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

สถาบนัอดุมศกึษา ไดด้ าเนนิก ารเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ ตามกรอบของการประเมนิ ดงันี้ 

1. แตง่ตัง้คณะท างานผูรั้บผดิชอบในแตล่ะประเด็นของการปรับปรุงองคก์าร ตามเกณฑฯ์ ขัน้พืน้ฐาน 

           2. ชีแ้จงแนวทางและขัน้ตอนการ ด าเนนิการตาม กรอบการประเ มนิผลฯ ของตวัชีว้ดัระดบัความส าเร็จของ การ

พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหก้บับคุลากรในสถาบนัทกุคณะและทกุระดบั  

3. จัดใหม้กีจิกรรมทีก่ าหนดตามแผนพัฒนาองคก์าร   

 
ปจัจยัสนบัสนุนตอ่การด าเนนิงาน :   

 
        1.  ส านักงาน ก .พ.ร. ไดก้ าหนดใหเ้รือ่งการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐเป็นตวัชีว้ดั ในค ารับรองการ

ปฏบิตัริาชการ ในระดบัสถาบนัอดุมศกึษา โดยใหน้ ้าหนักรอ้ยละ 30 ซึง่เป็นกลไกทีส่ าคญัในการผลกัดนัเรือ่งนีใ้หป้ระสบ

ความส าเร็จ 

         2.  สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัฯใหค้วามส าคญัในการผลกัดนัการด าเนนิการตามตวัชีว้ดั 

โดยก าหนดเป็นนโยบายใหท้กุคนในสถาบนัมสีว่นร่วม และตดิตามผลการด าเนนิการเป็นประจ าทกุสปัดาห์  

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

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

(อาจชีแ้จงประเด็นความตอ้งการการสนับสนุนในก ารผลกัดนัใหบ้รรลเุกณฑ์  FL ในแตล่ะเรือ่งทียั่งมปัีญหา หรอืสญัญาณ

ไฟแดง ก็ได)้ 

อุปสรรคตอ่การด าเนนิงาน :      
       

       การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมนิผลในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 นัน้ ตอ้ง

ด าเนนิการตามเกณฑก์ารประเมนิของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน (Fundamental Level) ซึง่เป็น

เครือ่งมอืในการบรหิารคณุภาพขององคก์าร ทีต่อ้งมหีลกัฐานในการด าเนนิการอยา่งชดัเจนเป็นทีป่ระจักษ์ ดงันัน้ การ

ด าเนนิการเพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จไดนั้น้ ตอ้งอาศยัความร่วมมอืร่วมแรงใจในการด าเนนิการจากทกุสว่นของค นใน

องคก์าร อกีทัง้ ปัจจัยแหง่ความส าเร็จทีส่ าคญัในการด าเนนิการคอืความมุง่มั่นตัง้ใจของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รใน

การผลกัดนัการด าเนนิการในเรือ่งดงักลา่ว จงึเป็นเรือ่งคอ่นขา้งยากที่ สถาบนัอดุมศกึษา จะบรรลผุลตามเป้าหมายตาม

กรอบการประเมนิผลดงักลา่ว 

หลกัฐานอา้งองิ  :     - 
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ภาคผนวก   ค 

 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

(Fundamental  Level) 

 

 

 

 ประกอบดว้ย  3  สว่น คอื 

 

 สว่นที ่ 1  เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน หมวด 1-7 

 สว่นที ่ 2  ค าอธบิายเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

           สว่นที ่ 3  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเพือ่ผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ 

      ภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 
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สว่นที ่1   เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

 

ค าชีแ้จง 

 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้กณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐานเป็นกรอบการประเมนิความส าเร็จของ

แผนพัฒนาองคก์ารตามตัวชีว้ัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่ก าหนดให ้สถาบนัอดุมศกึษา ด าเนนิการตามแผนพัฒนาองคก์าร 

จ านวน  3 แผน (เป็นแผนรายหมวด) และจะน าเกณฑน์ีม้าใชว้ัดผลความส าเร็จในรอบ 12 เดอืน 

เกณฑค์ณุภาพดังกลา่วถอืวา่เป็นกรอบแนวทางในการประเมนิองคก์รเบือ้งตน้ และเป็นแนวทาง 

“การปรับปรงุที ละขัน้” ซึง่หากสถาบนัอดุมศกึษา สามารถด าเนนิการผา่นเกณฑค์ณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐาน แลว้  และมกีาร พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งเขา้สูร่ะดับกา้วหนา้ และ

ระดับเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐไดต้อ่ไป 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐานเป็นกรอบการประเมนิทีส่ามารถบง่ชี้

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการของ สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงาน

ของรัฐ ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึระดับการพัฒนาของ สถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉลีย่เป็นระดับทีก่ระบวนการ

หรอืระบบเริม่ใชไ้ดผ้ล   ดังนี ้

 มกีระบวนการ /ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพและท าอยา่งเป็ นระบบเพือ่รองรับ

กจิกรรมในหัวขอ้ทีป่ระเมนิ  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เป็นทีเ่ขา้ใจยอมรับ และเริม่มบีทบาทสนับสนุน

กระบวนการ/กจิกรรมในกจิกรรมดา้นนี ้(Deployment)  

 องคก์รเริม่มกีารประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการ/ระบบของกจิกรรมดา้น

นี ้อาจมกีารปรับปรงุใหก้ระบวนการ/ระบบใหด้ขี ึน้บา้ง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกีย่วกบักจิกรรมดา้นนีส้อดรับ  สนับสนุนกจิกรรมระดับ

ส าคัญขององคก์รทีร่ะบไุวใ้นภารกจิ/ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

(Intergration) 
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หมวด 1 การน าองคก์ร 

 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

การน าองคก์าร 

LD1 สภามหาวทิยาลยัตอ้งมกีารก าหนดทศิทางการ

ท างานทีช่ดัเจน ครอบคลมุในเรือ่งวสิยัทศัน ์

คา่นยิมหลกั เป้าประสงคห์รอืผลการด าเนนิการที่

คาดหวงัของสถาบนั โดยมุง่เนน้นสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มกีารสือ่สารเพือ่ถา่ยทอด

ทศิทางดงักลา่วสูบ่คุลากร เพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้

ความเขา้ใจ และการน าไปปฏบิตัขิองบคุลากร อนั

จะสง่ผลใหก้ารด าเนนิการบรรลผุลตาม

เป้าประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

   

LD 2 สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารของ

สถาบนัอดุมศกึษามกีารมอบอ านาจและทบทวน

การมอบอ านาจในการตดัสนิใจ (Empowerment) 

ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ะดบัตา่งๆ ภายในสถาบนัใหม้ี

ความเหมาะสม โดยมุง่ประโยชนเ์พือ่ผูรั้บบรกิาร  

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และเพือ่ผลการด าเนนิการทีด่ ี

ของสถาบนัอดุมศกึษา   

   

LD 3 ผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาสง่เสรมิใหม้ี

กระบวนการและกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิ

การบรูณาการและสรา้งความผกูพัน ร่วมมอืภายใน

สถาบนั รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบ้คุลากร

สามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย  

   

LD 4 สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารของ

สถาบนัอดุมศกึษา ตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 

และก าหนดใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิผล

การด าเนนิการ ส าหรับใชใ้นการทบทวนผลการ

ปฏบิตังิานและน าผลการทบทวนดงักลา่วมา

จัดล าดบัความส าคญั เพือ่น าไปใชใ้นการปรับปรุง

การด าเนนิงานของสถาบนัใหด้ขี ึน้   
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

LD 5 สภามหาวทิยาลยัตอ้งมกีารก าหนดระบบการก ากบั

ดแูลตนเองทีด่ขีองสถาบนัอดุมศึกษา 

(Organizational Governance)  หรอื อตัตาภบิาล 

(Self Governance) เพือ่เป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานของสถาบนั และเพือ่ใหก้ารด าเนนิการ

บรรลผุล   

   

LD 6 ผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดใหม้ี

วธิกีารหรอืมาตรการในการจัดการผลกระทบทาง

ลบทีเ่กดิขึน้ตอ่สงัคม อนัเป็นผลมาจากการ

ด าเนนิการของสถาบนั รวมทัง้ตอ้งน าวธิกีารหรอื

มาตรการทีก่ าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ 

  

 

 

  

 

 

ดคู าอธบิายประกอบการประเมนิ 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

การวางยทุธศาสตร ์

SP1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารก าหนดขัน้ตอน/กจิกรรม 

และกรอบเวลาทีเ่หมาะสม รวมถงึ มกีารระบผุูรั้บผดิชอบ

อยา่งชดัเจน ในการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี โดยมุง่เนน้ทีจ่ะผลกัดนัให ้

บรรลวุสิยัทศัน ์พันธกจิ และคา่นยิมหลกัของสถาบนั 

บรรลเุป้าหมายตามแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงศกึษาธกิารและ

ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   

   

SP2 ในการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา (4 ปี 

และ 1 ปี) ตอ้งมกีารน าปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกทีส่ าคญั

และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป มาใช ้

ประกอบการวเิคราะห ์อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย วสิยัทศัน ์พันธ

กจิ และคา่นยิมหลกัของสถาบนั ความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลการด าเนนิงานทีผ่า่น

มา กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรา้งและจดุเนน้ของสถาบนัและ

ความเสีย่งในดา้นตา่ง  ๆ 

   

SP3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธด์า้นการ

บรหิารทรัพยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตั ิ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี ของสถาบนั 

รวมทัง้ การวางแผนเตรยีมการจัดสรรทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่

รองรับการด าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการ  

   

การสือ่สารและถา่ยทอดยทุธศาสตรเ์พือ่น าไปปฏบิตั ิ

SP4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการสือ่สาร เพือ่ถา่ยทอด

นโยบาย ทศิทางการด าเนนิงาน รวมถงึ แผนปฏบิตั ิ

ราชการ และเป้าหมายของสถาบนัใหก้บับคุลากรในระดบั

ตา่ง ๆ เพือ่ใหม้กีารถา่ยทอดแผนไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่ง

บรรลผุลตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

   

SP5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารถา่ยทอด (cascading) ตวัชีว้ดั

และเป้าหมายระดบัสถาบนัลงสูร่ะดบัคณะ/ส านัก (ทกุคณะ/

ส านัก) และระดบับคุคลอยา่งนอ้ย 1 คณะ/ส านัก รวมทัง้ มกีาร

จัดท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชดัเจน เพือ่ใหส้อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนักบัเป้าประสงค์

เชงิยทุธศาสตร์ 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

SP6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ โดยจัดท าเป็นรายงานผลการ

ปฏบิตัริาชการของคณะ/ส านัก และแสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการ

และผลทีเ่กดิขึน้จากการปรับปรุงการด าเนนิงานเพือ่บรรลุ

เป้าหมายทีก่ าหนด  

   

SP7 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละจัดท าแผน

บรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO เพือ่เตรยีมการ

รองรับการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนนิ

แผนงาน/โครงการทีส่ าคญัซึง่ตอ้งครอบคลมุความเสีย่ง

ดา้นธรรมาภบิาล 

  

 

 

  

 

 

ดคู าอธบิายประกอบการประเมนิ 

 

หมายเหต ุ ความแตกตา่งของเกณฑ ์FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คอื SP 7 ปรับแผนบรหิารความเสีย่ง

โดยใชม้าตรฐาน COSO เป็นหลกั 
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบันสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

ความรูเ้กีย่วกบันสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง  

CS1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารก าหนดกลุม่นสิติ นักศกึษา และ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามพันธกจิ เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของ

นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ 

   

CS2 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมชีอ่งทางการรับฟังและเรยีนรูค้วาม

ตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น ามาใช ้

ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบรกิารตา่ง ๆ โดยแสดง

ใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพของชอ่งทางการสือ่สารดงักลา่ว   

   

การสรา้งความสมัพนัธก์บันสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

CS3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบทีช่ดัเจนในการรวบรวมและ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน /ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเห็น โดยมกีาร

ก าหนดผูรั้บผดิชอบ วเิคราะหเ์พือ่ก าหนดวธิกีารและ

ปรับปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง

เหมาะสมและทนัทว่งที 

   

CS4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยและจัดกจิกรรม

เพือ่สรา้งความสมัพันธก์บันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

   

CS5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารด าเนนิการในการเปิดโอกาสให ้

ประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารราชการผา่น

กระบวนการหรอืกจิกรรมตา่ง  ๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิระดบัการมี

สว่นร่วมของประชาชน  

   

CS6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารวดัความพงึพอใจและความไม่

พงึพอใจของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกลุม่

ตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้เพือ่น าผลไปปรับปรุงการใหบ้รกิารและ

การด าเนนิงานของสถาบนั 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

CS7 

 

 

สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร ซึง่

จะตอ้งมรีะยะเวลาแลว้เสร็จของงานบรกิารในแตล่ะงาน   

โดยมกีารจัดท าแผนภมูหิรอืคูม่อืการตดิตอ่ราชการโดย

ประกาศใหน้สิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ  และ

จัดท าคูม่อืการท างานของบคุลากรในการใหบ้รกิาร  เพือ่ให ้

เกดิความพงึพอใจในการรับบรกิาร 

   

 

ดคู าอธบิายประกอบการประเมนิ 

 

หมายเหต ุ ความแตกตา่งของเกณฑ ์FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คอื ปรับจ านวนประเด็นค าถามทีม่ี

ความซ า้ซอ้นกนั ไดแ้ก่ 

    1. CS 3 ปรับใหม้ปีระเด็นการพจิารณา (สว่นที ่3) มคีวามชดัเจนมากขึน้ 

   2. CS 5 เรือ่งการมสีว่นร่วมโดยปรับใหม้ปีระเด็นการพจิารณา (สว่นที ่3) เพิม่เตมิมากขึน้ 

 3. CS 6,7 (เดมิ) รวมเป็น CS 6 (ใหม)่ 
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หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้  

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

การวดั การวเิคราะห ์และการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ 

IT1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบฐานขอ้มลูทีช่ว่ย

สนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตัริาชการ นอกจากนี ้ตอ้งมฐีานขอ้มลู

เกีย่วกบัผลการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตัริาชการ รวมทัง้ ตวัชีว้ดัตามค ารับรองการ

ปฏบิตัริาชการ ทีค่รอบคลมุ ถกูตอ้ง และทนัสมัย  

   

IT 2 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานขอ้มลูนักศกึษา บคุลากร หลกัสตูรและการเงนิ

อดุมศกึษา และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมงีานท าของ

บณัฑติ ตามรูปแบบมาตรฐานกลางทีส่ านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ก าหนดทัง้ 5 

ฐานขอ้มลู 

   

IT 3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารทบทวนกระบวนการทีส่รา้ง

คณุคา่ และทบทวนฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการ

ปฏบิตังิานตามกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ อยา่งนอ้ย 1 

กระบวนการ 

   

การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู ้  

IT4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจัดสง่ขอ้มลูรายบคุคลดา้น

นักศกึษา บคุลากร หลกัสตูรและการเงนิอดุมศกึษา 

และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 

รวมทัง้ รายชือ่เว็บไซตท์ีเ่ผยแพร่รายงานขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง พรอ้มรายชือ่คณะท างานผูรั้บผดิชอบจัดท า

ขอ้มลู ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร ให ้สกอ. ภายในเวลา

ทีก่ าหนด 

   

IT5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่ใหน้สิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ในดา้น

นักศกึษา บคุลากร หลกัสตูร ภาวะการมงีานท าของ

บณัฑติ และขอ้มลูอืน่ ๆ รวมทัง้มคีรุภัณฑก์ารศกึษา

และคอมพวิเตอร์เพยีงพอตอ่การจัดการการศกึษา 

   

     

     

     



            

 76 

     

     

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

IT6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการตดิตาม เฝ้าระวงั 

และเตอืนภัย (Warning System) เกีย่วกบัการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตัริาชการหรอืตามค ารับรองการปฏบิตั ิ

ราชการ หรอืตามแผนงาน/โครงการส าคญั  

   

IT7 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจัดท าแผนการจัดการความรู ้

และน าแผนไปปฏบิตั ิ 

   

 

ดคู าอธบิายประกอบการประเมนิ 

 

หมายเหต ุ ความแตกตา่งของเกณฑ ์FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คอื  

     1. IT 1 ปรับประเด็นการพจิารณา(สว่นที ่3) ใหม้คีวามชดัเจนขึน้ 

    2. IT 3 เนน้เรือ่งการทบทวนขอ้มลูสารสนเทศ 
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หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

การสรา้งบรรยากาศการท างาน ความผาสกุและความพงึพอใจแกบุ่คลากร เพือ่กอ่ใหเ้กดิความผูกพนั

ตอ่สถาบนัอุดมศกึษา 

HR 1 สถาบนัอดุมศกึษามกีารจัดระบบบรหิารงานบคุคล 

(Human Resource Management) ซึง่สอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหเ้กดิ

ความร่วมมอื ความคลอ่งตวัและการกระจายอ านาจ

การตดัสนิใจ และความผกูพันตอ่สถาบนั  

   

HR 2 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดปัจจัยทมีผีลตอ่ความ

ผาสกุ และความพงึพอใจ ของบคุลากร รวมทัง้ตอ้งมี

การวเิคราะหแ์ละปรับปรุงปัจจัย ดงักลา่วใหม้คีวาม

เหมาะสม เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานและให ้

เกดิความผกูพันตอ่สถาบนั 

   

HR 3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรทีม่ปีระสทิธผิล และเป็นธรรม 

รวมทัง้มกีารแจง้ผลการประเมนิใหบ้คุลากรทราบ เพือ่

ปรับปรุงการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้ 

   

การพฒันาบุคลากรและภาวะผูน้ า 

HR 4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหค้ณาจารยม์คีวามรู ้

ความเขา้ใจในกระบวนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั    

   

HR 5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสง่เสรมิการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์มกีารวางแผนป้องกนั

การกระท าผดิจรรยาบรรณฯ  มมีาตรการก ากบัดแูล

และด าเนนิการกบัผูไ้มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ 

รวมทัง้ มแีนวทางการใหร้างวลัผูป้ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่ป็นแบบอยา่งได ้

   

HR 6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนนิการตามแผนกลยทุธก์าร

บรหิารทรัพยากรบคุคลทีก่ าหนดไวใ้น SP3 ไปปฏบิตั ิ

เพือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิตังิาน

ใหบ้รรลผุลตามเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

   

HR 7 สถาบนัอดุมศกึษามแีผนการสรา้งความกา้วหนา้ใน

สายงานใหแ้กบ่คุลากร เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจใน

การปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 

   

ดคู าอธบิายประกอบการประเมนิ 
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หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

ครบถว้น  

การออกแบบกระบวนการ 

PM 1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดกระบวนการทีส่รา้ง

คณุคา่จากยทุธศาสตร ์พันธกจิ และความ

ตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันข์องสถาบนั 

   

PM 2 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

ของกระบวนการทีส่รา้งคณุค่าจากความตอ้งการ

ของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ก าหนด

ดา้นกฎหมาย  และขอ้ก าหนดทีส่ าคญัทีช่ว่ย

วดัผลการด าเนนิงาน และ/หรอืปรับปรุงการ

ด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพและความคุม้คา่ 

   

PM 3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งออกแบบกระบวนการจาก

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัใน PM 2 และน าปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งทีส่ าคญั มาประกอบการออกแบบ

กระบวนการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานและปรับปรุงกระบวนอยา่งตอ่เนือ่ง  

   

PM 4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบรองรับภาวะฉุกเฉนิ

ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และมผีลกระทบตอ่ 

การจัดการกระบวนการ เพือ่ใหส้ถาบนัจะ  

สามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

   

การจดัการและการปรบัปรุงกระบวนการ 

PM 5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ และ

กระบวนการสนับสนุน โดยมวีธิกีารในการน า

มาตรฐานการปฏบิตังิานดงักลา่วใหบ้คุลากร

น าไปปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนดที่

ส าคญั   

   

PM 6  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารปรับปรุงกระบวนการ

ทีส่รา้งคณุคา่และกระบวนการสนับสนุน  เพือ่

ใหผ้ลการด าเนนิการดขีึน้และป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

ขอ้ผดิพลาด การท างานซ ้า และความสญูเสยี

จากผลการด าเนนิการ 

   

ดคู าอธบิายประกอบการประเมนิ 
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หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

หมวด รหสั 

 

 

แนวทางการด าเนนิการ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(รอ้ยละ) 

1 2 3 4 5 

1 RM 1  ระดับความเชือ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของนสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่สถาบนัฯ (คา่เฉลีย่) 

ระดับ  

1 

ระดับ  

2 

ระดับ  

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

2 RM 2  รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จของเป้าหมาย 

 ของโครงการตามแผนบรหิารความเสีย่ง  

60 70 80 90 100 

3 RM 3  รอ้ยละความส าเร็จของผลสมัฤทธิข์องการ  

 ด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชน 

 เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ 

60 70 80 90 100 

4 RM 4  รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จจากผลสมัฤทธิ ์

 ของการด าเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้

 อยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู ้

80 85 90 95 100 

5 RM 5  รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาขดีสมรรถนะ  

 ตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร หรอื 

 แผนพัฒนาบคุลากร 

60 65 70 75 80 

6 RM 6  จ านวนกระบวนการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุใหผ้ล 

 ด าเนนิการดขีึน้ 

1  

กระบวน 

การ 

- 

 

 2 

กระบวน

การ 

-  3 

กระบวน

การ 

 

หมายเหตุ 

1. การด าเนนิการในหมวด 7 ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาเลอืกด าเนนิการในตวัชีว้ดัเฉพาะหมวดทีไ่มไ่ดเ้ลอืก

ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จ านวน 3 หมวด) 

2. น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัในหมวด 7 ตอ้งก าหนดใหม้นี ้าหนักเทา่กนัทกุตวัชีว้ดัและ  

    ผลรวมของน ้าหนักทกุตวัชีว้ดัรวมกนัเทา่กบั 1 (น ้าหนัก 0.33 จ านวน 2 ตวัชีว้ดั และน ้าหนัก 

    0.34 จ านวน 1 ตวัชีว้ดั) 

3. ความแตกตา่งของเกณฑ ์FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คอื เปลีย่นตวัชีว้ดัทัง้หมดเพือ่ใหเ้ป็น 

   ตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นผลการด าเนนิการในหมวด 1-6 
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     สว่นที ่ 2   

   

     ค าอธบิาย 

       เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 
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หมวด 1 การน าองคก์ร 

 

 หมวดการน าองคก์าร กลา่วถงึ วธิกีารทีส่ภามหาวทิยาลัยและผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษา

ชีน้ าและก าหนดวสิยัทัศน ์เป้าประสงคร์ะยะสัน้ระยะยาว  คา่นยิม และความคาดหวังในผลการ

ด าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษา โดยใหค้วามส าคัญกบัวธิกีารทีผู่บ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษา

สือ่สารกบับคุลากร และการสรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการด าเนนิการทีม่ี

จรยิธรรมและผลการด าเนนิการทีด่ ีรวมถงึระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ ีและความรับผดิชอบตอ่

สงัคม 

 

LD 1 :  สภามหาวทิยาลยัตอ้งมกีารก าหนดทศิทางการท างานทีช่ดัเจน ครอบคลมุใน

เรือ่งวสิยัทศัน ์ คา่นยิมหลกั เป้าประสงคห์รอืผลการด าเนนิการทีค่าดหวงัของ

สถาบนั โดยมุง่เนน้นสิติ นกัศกึษา  และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง  รวมท ัง้มกีารสือ่สารเพือ่

ถา่ยทอดทศิทางดงักลา่วสูบ่คุลากร  เพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และการ

น าไปปฏบิตัขิองบคุลากร อนัจะสง่ผลใหก้ารด าเนนิการบรรลผุลตามเป้าประสงค์

ทีต่ ัง้ไว ้  

 การก าหนดทศิทางการท างานทีช่ดัเจนเป็นบทบาททีส่ าคัญของสภามหาวทิยาลัยทีต่อ้ง

ด าเนนิการ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองสถาบนัฯ  และบคุลากร ซึง่ในการก าหนดทศิทาง 

ประกอบดว้ย การก าหนดวสิยัทัศน ์ความคาดหวังในอนาคตทีส่ถาบนัฯ ตอ้งการเป็น การก าหนด

คา่นยิมหลัก ซึง่เป็นกรอบแนวทางในการปฏบิตัขิองบคุลากร การก าหนดเป้าประสงคร์ะยะสัน้ 

ระยะยาว และผลการด าเนนิการทีค่าดหวัง 

 นอกจากนัน้ สภามหาวทิยาลัยตอ้งด าเนนิการทบทวนวสิยัทัศน ์พันธกจิ และ คา่นยิม

หลัก รวมทัง้ ปรับแผนปฏบิตัริาชการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กรอบทศิทางการด าเนนิงานที่

สภามหาวทิยาลัยก าหนด และปฏบิตัติามแผนปฏบิตัริาชการ  ตลอดจนมีระบบการสือ่ส ารเพือ่

ถา่ยทอดนโยบาย ทศิทางการด าเนนิงาน รวมถงึแผนปฏบิตัริาชการและเป้าหมายของ

สถาบนัอดุมศกึษาใหก้บับคุลากรในระดับตา่ง ๆ 

 คา่นยิมหลกั  (Core Values) หมายถงึ คณุลักษณะและบรรทัดฐานทีม่ี

ความเป็นลักษณะเฉพาะของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษาทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหบ้คุลากรยดึถอืปฏบิั ติ

รว่มกนั และสง่ผลตอ่พฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของบคุลากรภายในสถาบนัและความส าเร็จของ

สถาบนั  

 ระบบการสือ่สาร หมายถงึ กระบวนการการสือ่สารดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

ซึง่หมายรวมถงึ การสือ่สารดว้ยวาจา  กรยิาทา่ทาง  การประพฤตตินเป็นตัวอยา่งทีด่ ีและการ

สือ่สารทีเ่ป็นลายลั กษณ์อกัษรทีป่รากฏเป็นเอกสาร ซึง่มกีารออกแบบชอ่งทางการสือ่สารให ้

สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะท าให ้
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เขา้ถงึองคก์รและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นการสือ่สารแบบ  2 ทศิทาง คอื การสือ่สารทีม่ี

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนัทัง้ผูส้ ื่ อสารและผูรั้บสาร และตอ้งมกีารน าขอ้มลูจากการสือ่สารผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ มาใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นระดับปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิผลส าเร็จในการถา่ยทอด

เป้าหมายของสภามหาวทิยาลัยสูก่ารปฏบิตัไิด ้

การน านโยบาย กรอบทศิทางการด าเนนิงานทีส่ภามหาวทิยาลัยก าหนด ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ถอืเป็นเป้าหมายบทบาทส าคัญของสถาบนัอดุมศกึษาทีต่อ้งด าเนนิการใหบ้รรลผุลส าเร็จ ดังนัน้ 

จงึมคีวามจ าเป็น อยา่งยิง่ทีต่อ้งถา่ยทอดเป้าหมายดังกลา่วไปสูก่ารก าหนดแนวทางปฏบิตัแิละ

การด าเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษาได ้ 

 ทัง้นี ้ในการก าหนดทศิทางดังกลา่ว ควรสามารถด าเนนิการไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิรวมทัง้

ใหค้วามส าคัญกบันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  โดยน าความคดิเห็น ความตอ้งการ ความ

คาดหวังของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มาประกอบการจัดท า เพือ่สรา้งความสมดลุให ้

เกดิขึน้ในสถาบนัฯ   

 

LD 2 : สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึ ษามกีารมอบอ านาจและ

ทบทวนการมอบอ านาจในการตดัสนิใจ (Empowerment) ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่

ระดบัตา่งๆ ภายในสถาบนัใหม้คีวามเหมาะสม โดยมุง่ประโยชนเ์พือ่ผูร้บับรกิาร 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และเพือ่ผลการด าเนนิการทีด่ขีองสถาบนัอดุมศกึษา   

 สภามหาวทิยาลัยและผูบ้รหิารของสถาบนั อดุมศกึษาควรมี การกระจายอ านาจการ

ตัดสนิใจ  และก าหนดใหค้ณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบนัอดุมศกึษาทบทวนความ

เหมาะสมของการกระจายอ านาจ โดยมุง่ประโยชนเ์พือ่นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่

ผลการด าเนนิการทีด่ขีองสถาบนัอดุมศกึษา 

 การกระจายอ านาจการตดัสนิใจ  (Empowerment) หมายถงึ มกีระบวนการที่

ชดัเจนในการใหอ้ านาจและความรับผดิชอบในการตัดสนิใจและด าเนนิการใหแ้กบ่คุลากร รวมถงึ 

การมอบอ านาจ  (Authorization) โดยมุง่เนน้ใหบ้คุลากรสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารตอ่

นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  การปรับปรงุกระบวนการ  การเพิ่มผลผลติหรอืผลติภาพ  

(Productivity) เพือ่ผลการด าเนนิการทีด่ขีองสถาบนัอดุมศกึษา  ทัง้นี ้ระบบการกระจายอ านาจ

การตัดสนิใจทีด่ ีตอ้งสง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และมขีอ้มลูสนับสนุน

เพือ่ใหเ้กดิการตัดสนิใจทีเ่หมาะสม 

การกระจายอ านาจการตัดสนิใจ มวีัตถุ ประสงคเ์พือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสามารถแกไ้ข

ปัญหาใหก้บัผูรั้บบรกิาร ตลอดจนปรับปรงุคณุภาพและผลการด าเนนิงานไดท้ันเวลา และมี

ประสทิธผิลทีส่ดุ โดยมุง่ประโยชนเ์พือ่ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และเพือ่ผลการด าเนนิการ

ทีด่ขีองสถาบนัอดุมศกึษา เชน่ 
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 การมอบอ านาจใหผู้ ้ ปฏบิตัริะดับรองลงมาใหส้ามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่ง

ทันทว่งท ีเพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 การมอบอ านาจเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานมโีอกาสไดใ้ชศ้ักยภาพในการท างานได ้

อยา่งเต็มที ่ภายใตก้ารก ากบัดแูล ใหค้ าปรกึษาแนะน าของผูบ้รหิาร 

 การมอบอ านาจเพือ่ใหเ้กดิการท างานในลักษณะของทมีง าน หรอื

คณะกรรมการ/คณะท างาน 

   

LD 3 : ผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาสง่เสรมิใหม้กีระบวนการและกจิกรรมการเรยีนรู ้

เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการและสรา้งความผกูพนั รว่มมอืภายในสถาบนั รวมถงึการ

สรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบ้คุลากรสามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย 

 ผูบ้รหิารของสถาบนั อดุมศกึษามบีทบาทส าคัญในการการสรา้งบรรยากาศภายใน

สถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาและสรา้งความผกูพัน ความรว่มมอืภายในสถาบนัฯ 

รวมทัง้เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด โดยการสง่เสรมิใหม้ี

กระบวนการ /จัดกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัภายในสถา บนัฯ เชน่ การจัดกจิกรรมชมุชนนักปฏบิตั ิ

วัฒนธรรมอาสา กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การท างาน Team Building, Share 

Vision เป็นตน้ 

 

LD 4 : สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 

และก าหนดใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิผลการด าเนิ นการ ส าหรบัใชใ้น

การทบทวนผลการปฏบิตังิานและน าผลการทบทวนดงักลา่วมาจดัล าดบั

ความส าคญั เพือ่น าไปใชใ้นการปรบัปรงุการด าเนนิงานของสถาบนัใหด้ขี ึน้   

ในการทบทวนผลการด าเนนิการ ควรจัดท าแผนในการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่

ชดัเจน โดยก าหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบในการประเมนิผล และตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ

ทีส่ะทอ้นถงึความส าเร็จตอ่ประเด็นยทุธศาสตร ์ การบรรลพัุนธกจิหลัก กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

แผนกลยทุธ ์แผนงานและโครงการทีส่ าคัญ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนนิการของ

ตัวชีว้ัด ส าหรับใชใ้นการทบทวนและตดิตามผลการด าเนนิการของสถาบนั ฯ วา่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่เพือ่น าผลการทบทวนไปใชใ้นการปรับปรงุและพัฒนาองคก์รตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในการทบทวนดังกลา่วใหว้เิคราะหผ์ลการเนนิงานเทยีบกบัคา่กบัเป้าหมายทีก่ าหนด เพือ่

จะไดท้ราบวา่สถาบนัฯ สามารถบรรลตุามเป้าประสงคท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่และมปัีจจัยใดบา้งทีส่ง่

ผลกระทบตอ่ความส าเร็จ หรอืเป็นปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิการทีต่อ้งแกไ้ขและปรับปรงุ 

ส าหรับผูท้ีท่ าหนา้ทีป่ระเมนิอาจเป็นผูป้ระเมนิอสิระ หรอื การประเมนิตนเองก็ได ้

 นอกจากนัน้สภามหาวทิยาลัยควรใหค้วามส าคัญกบัการประชมุสภามหาวทิยาลัยอยา่ง

สม า่เสมอ และ ก าหนดใหม้รีะบบการตดิตามผลการด าเนนิงานส าคัญตามภารกจิหลักอยา่ง

ครบถว้น รวมทัง้ การตดิตามผลการด าเนนิงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย /สถาบนั และให ้
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ขอ้สงัเกตทีม่นัียส าคัญตอ่การด าเนนิงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ /หรอืตอ่

สถาบนัอดุมศกึษา ตลอดจนก าหนดใหม้รีะบบการประเมนิตนเองตามหนา้ทีแ่ละบทบาทของสภา

มหาวทิยาลัย โดยอาจใชก้ารประเมนิผลจากคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลัย 

เมือ่สถาบนัฯ ทบทวนผลการด าเนนิงานแลว้ ควรน าผลการทบทวนไปจัดล าดับ

ความส าคัญ วา่ปัญหาอปุสรรคใดจ าเป็นตอ้งแกไ้ขและปรับปรงุ กอ่น- หลัง และน าผลของการ

จัดล าดับความส าคัญไปใชใ้นการปรับปรงุและพัฒนาองคก์รตอ่ไป 

 ทัง้นี ้หากสถาบนัฯมรีะบบการทบทวนและปรับปรงุผลการด าเนนิการเป็นประจ าและ

ตอ่เนือ่งจะท าใหเ้กดิกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ภายในสถาบนัฯ และท าใหเ้กดิ

การยกระดับประสทิธภิาพการบรหิารจัดการทั่วทัง้องคก์ร 

การด า เนนิการตาม  LD4 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม ข6 “แผนกลยทุธข์องหน่วยงานก าหนดใหม้ี

แผนการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่คีณุภาพดา้นขอบเขตของเนือ้หาทีจ่ าเป็นเพือ่การปรับปรงุ

อยา่งสม า่เสมอ โดยประเมนิตนเอง และโดยผูป้ระเมนิอสิระ หรอืไมอ่ยา่งไร” 

 

LD 5 : สภามหาวทิยาลยัตอ้งมกีารก าหนดระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ขีองสถาบนัอดุมศกึษา 

(Organizational Governance)  หรอื อตัตาภบิาล (Self Governance) เพือ่

เป็นแนวทางในการด าเนนิงานของสถาบนั และเพือ่ใหก้ารด าเนนิการบรรลผุล   

สภามหาวทิยาลัยหรอืสถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งใหค้วามส าคัญกบัการนโยบายการก ากบั

ดแูลตนเองทีด่ ีเพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและเกดิการพัฒนาสถาบนัอยา่ง

ยัง่ยนื โดยมกีารบรหิารจัดการทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ค านงึถงึความรับผดิชอบและเป็นธรรม

ตอ่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย โดยในทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการของสถาบนัตามหลักสากล

จะด าเนนิการโดยผา่นสภามหาวทิยาลัย ซึง่มบีทบาทส าคัญในการผลักดันการก าหนดนโยบาย 

แผนงาน และกลยทุธใ์นการด าเนนิงานเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารและคณาจารยม์กีารด าเนนิงานตาม

นโยบายและเป้าหมายของสถาบนัใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ภายใตร้ะบบการท างานทีด่ี

และมรีะบบตรวจสอบการท างานตามภารกจิของสถาบนั จัดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการ

ท างานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ปรับปรงุการท างานและพัฒนาการท างานทีด่ยี ิง่ขึน้ ดังนัน้ บทบาทของ

คณะกรรมการในการก ากบัดแูลทีด่ ีจงึสง่ผลตอ่การด าเนนิงานของสถาบนัโดยตรง ตลอดจนการ

จัดท าและตรวจสอบรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปรง่ใสนัน้ ถอืเป็น

สว่นประกอบทีส่ าคัญในการแสดงถงึความรับผดิชอบการท างานขององคก์รตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ทกุฝ่ายตลอดจนแสดงถงึความโปรง่ใสทีพ่รอ้มใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุ กฝ่าย สามารถรว่ม

ตรวจสอบการท างานขององคก์รได ้ 
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 การก ากบัดแูลของสภามหาวทิยาลยั  หมายถงึ การควบคมุดแูลใหก้าร

ด าเนนิกจิการทั่วไปของสถาบนัอดุมศกึษา และกจิการดา้นการบรหิารตามหนา้ทีแ่ละบทบาทที่

กฎหมายก าหนด  ซึง่หมายรวมถงึ การก าหนดนโยบาย การอนุมตัแิผนพัฒนาของ

สถาบนัอดุมศกึษา งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล หลักสตูรการศกึษา การก ากบัมาตรฐาน

การศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา และการตดิตามประเมนิผล การด าเนนิงานของ

สถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล 

และมคีวามคุม้คา่ โดยค านงึถงึการมสีว่นรว่ม ความโปรง่ใส พรอ้มตรวจสอบได ้ 

  สภามหาวทิยาลัยควรมกีารก าหนดหรอืทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองที่

ดแีละการก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้ทบทวนกรอบทศิทางการก ากบัดแูลการ

ด าเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษาตาม หนา้ทีแ่ละบทบาทของสภามหาวทิยาลัย /สถาบนั  ที่

สอดคลอ้งกบัหลั กธรรมาภบิาล ตลอดจนควรมี ระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ี  ทีท่ าใหเ้กดิการ

ควบคมุและการตรวจสอบ 

 ระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ ี (Organizational Governance)  หมายถงึ มี

กระบวนการทีเ่ป็นรปูธรรมในการจัดการเพือ่ใหเ้กดิการควบคมุและการตรวจสอบการด าเนนิการ

ของสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้ การควบคมุและการตรวจสอบความรับผดิชอบในดา้นตา่ง  ๆ ของ

ผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่หมายรวมถงึ การมคีณะกรรมการทีก่ ากบักรอบการ

ด าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษา การตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิการของผูบ้รหิารสงูสดุ

ของสถาบนัอดุมศกึษา การตรวจสอบดา้นการเงนิ การจั ดการความเสีย่ง ความโปรง่ใสและการ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร และการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

  เมือ่จัดท านโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่แีลว้ตอ้งมคีวามรับผดิชอบตอ่

นโยบายทีก่ าหนด และเพือ่ใหน้โยบายไดถ้กูน าไปใชจ้ะตอ้งประกาศ และเผยแพร ่สือ่สารเพือ่ให ้

บคุลากรรับทราบ และมคีวามเขา้ใจทีด่ ีรวมทัง้ควรสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นภายในสถาบนัฯ น าไป

ปฏบิตั ิดว้ยการก าหนดแนวทาง มาตรการและโครงการทีเ่ป็นรปูธรรมรองรับ พรอ้มน าไปปฏบิตั ิ

เพือ่ใหบ้งัเกดิผล  และเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นทางปฏบิตัคิวรมกีารตดิตามประเมนิผลมาตรการ

และโคร งการอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้มกีารทบทวนนโยบายอยา่งเป็นประจ าเพือ่ใหม้คีวาม

เหมาะสมกบัองคก์าร และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

  นอกจากนัน้ สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบและกลไกในการก ากบัดแูลให ้

อาจารยป์ฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์และน ามาทบทวนจรรยาบรรณวชิาชพี

คณาจารยใ์หเ้หมาะสมทันสมยัยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 โดยมเีป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรมในการสง่เสรมิและก ากบัดแูลใหอ้าจารยป์ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณฯ ทีส่ถาบนัประกาศใช ้

ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  ( ก.พ.อ .) เมือ่วันที่   

8 พฤษภาคม  2550 ก าหนดใหส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดแนวทาง  วธิกีาร ใหอ้าจารยป์ฏบิตั ิ
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ตามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์โดยใหก้ าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร  และใหม้กีระบวนการ

สง่เสรมิผูเ้กีย่วขอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณ มกีารก ากบัดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ มรีะบบใน

การด าเนนิการ กบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณ  โดยมเีอกสารประกอบหรอืมพียานหลักฐาน

ชดัเจนพรอ้มใหว้นิจิฉัยได ้

 ดังนัน้ เพือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสรา้งความตระหนักถงึความส าคัญของจรรยาบรรณ

วชิาชพีคณาจารย ์นัน้ จ าเป็นตอ้งมรีะบบและกลไกในการก ากบัดแูลใหอ้าจารยป์ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ วชิา ชพีคณาจารย ์และน ามาทบทวนจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยใ์หเ้หมาะสม

ทันสมยัยิง่ขึน้ ซึง่ด าเนนิการได ้ดังนี ้

  1. สรปุรายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการด าเนนิงานตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยป์ระจ าของสถาบนั ในปีทีผ่า่นๆ มา และน าผลสรปุมาทบทวน

องคป์ระกอบและบทบาทหนา้ทีข่ อง คณะกรรมการฯ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์

ปัจจบุนั 

  2. สรปุผลการด าเนนิการสง่เสรมิและก ากบัดแูลใหอ้าจารยป์ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนใน

สถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.)และน ามาทบทวนจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยใ์หเ้หมาะสมทันสมยั

ยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยมเีป้าหมายที่

เป็นรปูธรรมในการสง่เสรมิและก ากบัดแูลใหอ้าจารยป์ฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ทีส่ถาบนั

ประกาศใช ้

  3. จัดท าคูม่อืและมกีารประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเพือ่ใหค้ณาจารยแ์ละ

ผูเ้กีย่วขอ้งรับทราบอยา่งกวา้งขวางและปฏบิตัไิด ้

   

LD 6 : ผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดใหม้วีธิกีารหรอืมาตรการในการ

จดัการผลกระทบทางลบทีเ่กดิข ึน้ตอ่สงัคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนนิการของ

สถาบนั รวมท ัง้ตอ้งน าวธิกีารหรอืมาตรการทีก่ าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ  

 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์ และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ .ศ. 2546 

มาตรา 8(3) ระบวุา่กอ่นเริม่ด าเนนิการสถาบนัฯตอ้งจัดใหม้กีารวเิคราะหผ์ลดผีลเสยีใหค้รบทกุ

ดา้น ก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการทีโ่ปรง่ใส มกีลไกตรวจสอบการด าเนนิการในแตล่ะขัน้ตอน 

ในกรณีใดทีม่ผีลกระทบตอ่ประชาชน สถาบนัฯตอ้งด า เนนิการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

และชีแ้จงท าความเขา้ใจเพือ่ใหป้ระชาชนไดต้ระหนักถงึประโยชนท์ีส่ว่นรวมจะไดรั้บจากภารกจินัน้ 

 ดังนัน้  หากการด าเนนิการของสถาบนัฯกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทางลบตอ่สงัคม สถาบนัฯ

ตอ้งก าหนดวธิกีาร มาตรการและผูรั้บผดิชอบในการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้ เพือ่แกไ้ข

ผลกระทบทีเ่กดิจากการด าเนนิงานของสถาบนัฯใหห้มดไป หรอืลดลง และเป็นการสรา้ง

ความสมัพันธท์ีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัชมุชนและสงัคม 



            

 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชือ่มโยงของการพฒันาองคก์ารในหมวด 1 ตามเกณฑฯ์ ข ัน้พืน้ฐาน 

 

เกณฑฯ์ 

ขัน้พืน้ฐาน 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ ในหมวด 1 การน าองคก์าร บงัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่ง

เป็นรปูธรรม  สถาบนัอดุมศกึษาควรใหค้วามส าคัญในการสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร

และผูเ้กีย่วขอ้ง โดยอาจก าหนดเป็นแผนงาน /โครงการรองรับ หรอืก าหนดใหม้กีจิกรรม

ด าเนนิการตา่งๆ โดยผูบ้รหิารตอ้งมกีารสือ่สารใหบ้คุลากร รับรู ้เขา้ใจ และมสีว่นรว่มใน

การด าเนนิการ ในเรือ่งตา่งๆ ดังนี้ 

1. การก าหนดทศิทางของสภามหาวทิยาลัย/สถาบนัอดุมศกึษา 

2. การก ากบัดแูลตนเองทีด่ ี

3. การทบทวนผลการด าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษา 

4. ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

5. การด าเนนิการอยา่งมจีรยิธรรม 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

 

หมวดการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์กลา่วถงึ การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์การ

วางแผนปฏบิตักิาร การถา่ยทอดเพือ่น าแผนไปปฏบิตั ิวธิกีารทีอ่งคก์รปรับเปลีย่นแผนเมือ่

สถานการณ์เปลีย่นแปลงไป และวธิกีารวัดความส าเร็จ โดยเนน้แงม่มุทีส่ าคัญในการวางแผนเชงิ

ยทุธศาสตร์ คอื การมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมุง่เนน้การผลักดันทีม่ผีลตอ่

ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การปรับปรงุผลการด าเนนิการทีส่ง่ผลตอ่

การเพิม่ผลลัพธข์ององคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การควบคมุคา่ใชจ้า่ย การสรา้ง

ความสามารถในการปฏบิตักิาร โดยรวมถงึความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยดืหยุน่ ซึง่เป็น

การสรา้งความแข็งแกรง่และความพรอ้มขององคก์รใหม้คีวามยัง่ยนื 

หมวดนีจ้งึเป็นการตรวจประเมนิในเรือ่งทีส่ าคัญตา่ง ๆ ดังนี ้

• การระบจุดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคทีส่ าคัญ รวมทัง้ความสามารถ

ในการปฏบิตัติามยทุธศาสตร ์

• การใชท้รัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ การท าใหม้ัน่ใจวา่มบีคุลากรทีไ่ดรั้บ

การฝึกอบรมเพยีงพอ รวมถงึ การเชือ่มโยงระหวา่งความตอ้งการระยะสัน้และระยะยาว  

• การท าใหม้ัน่ใจวา่การถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตัมิปีระสทิธผิล น่ันคอื มี

กลไกในการสือ่สารความตอ้งการและเกดิการตอบสนอง กอ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งไปในแนวทาง

เดยีวกนั ทัง้ 3 ระดับ ไดแ้ก ่ 

(1)  ระดับองคก์รและระดับบรหิาร  

(2)  ระดับกระบวนการทีส่ าคัญ  

(3)  ระดับหน่วยงานและระดับงานรายบคุคล      

 

SP 1 :   สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารก าหนดข ัน้ตอน/กจิกรรม และกรอบเวลาทีเ่หมาะสม 

รวมถงึ มกีารระบผุูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจนในการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี โดยมุง่เนน้ทีจ่ะผลกัดนัใหบ้รรลวุสิยัทศัน ์พนัธกจิ และ

คา่นยิมหลกัของสถาบนั บรรลเุป้าหมายตามแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

เแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงศกึษาธกิาร และส านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา 

 การวางแผนยทุธศาสตร์ คอื การวเิคราะหแ์ละก าหนดแนวทางทีด่ทีีส่ดุภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ตา่ง ๆ เพือ่บรรลวุสิยัทัศนท์ีต่อ้งการ โดยจะตอ้งศกึษาขอ้มลู สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ

ภายนอกอยา่งรอบดา้นมาประกอบการพจิารณา  กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ทีด่คีวร

ครอบคลมุขัน้ตอนทีส่ าคัญ 4 ขัน้ตอน คอื 
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1. การวเิคราะหท์างยทุธศาสตร ์(Strategic Analysis) 

2. การก าหนดทศิทางขององคก์ร (Strategic Direction Setting) 

3. การก าหนดยทุธศาสตร ์(Strategic Formulation) 

4. การน ายทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ(Strategic Implementation) 

 ส าหรั บสถาบนัอดุมศกึษา การวางแผนยทุธศาสตร ์คอื กระบวนการจัดท า

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี และเพือ่ใหเ้ห็นกระบวนการจัดท า

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของสถาบนัอยา่งชดัเจน ก าหนดให ้

สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารจัดท าแผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดท าแผนปฏบิตั ิ

ราชการดังกลา่วเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยสถาบนัตอ้งมกีารก าหนดขัน้ตอนหรอืกจิกรรมใหม้ี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักรอบเวลาในการด าเนนิการ  

  การก าหนดกรอบเวลาทีเ่หมาะสม หมายถงึ การก าหนดกรอบระยะเวลาทีใ่ชใ้น

การจัดท าแผนปฏบิตัริาชการอยา่งชดัเจ นเป็นการลว่งหนา้ โดยสอดคลอ้งกบัระเบยีบส านัก

นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการจัดท าแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ .ศ. 2547 (ส าหรับการจัดท า

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี) และสอดคลอ้งกบัปีปฏทินิงบประมาณ (ส าหรับการจัดท าแผนปฏบิตั ิ

ราชการประจ าปีและแผนปฏบิตักิาร) โดยค านงึถงึระยะเวลาทีใ่ช ้ในการรวบรวมขอ้มลูปัจจัยตา่ง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งมาประกอบในการจัดท าแผนดว้ย 

  ในการด าเนนิการตามกระบวนการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการดังกลา่ว ตอ้งแสดง

ใหเ้ห็นถงึการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจในกระบวนการดังกลา่วใหแ้กผู่รั้บผดิชอบและผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึ การบรหิารจัดการใน การตดิตามผูท้รัีบผดิชอบใหม้คีวามมุง่มัน่ในการด าเนนิการ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการจัดท าแผนตามทีก่ าหนด 

  ในการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการดังกลา่ว นอกจากสถาบนัตอ้งมกีารมุง่เนน้ทีจ่ะ

ผลักดันใหบ้รรลวุสิยัทัศนพั์นธกจิ และคา่นยิมหลักของสถาบนัแลว้ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความ

สอดคล ้องและการถา่ยทอดกลยทุธใ์นการ บรรลเุป้าหมายของแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

เแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงศกึษาธกิารและส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาดว้ย  

  การด าเนนิการตาม SP 1 สอดคลอ้งตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของ

การด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก1) ทา่นมคีวามเขา้ใจเป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าต ิเป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวง และยทุธศาสตรก์ระทรวง ทีห่น่วยงานของ

ทา่นตอ้งรับผดิชอบด าเนนิการใหบ้รรลผุลส าเร็จหรอืไม ่อยา่งไร  และค าถาม (ข1) หน่วยงาน

จัดท าแผนกลยทุธท์ีแ่สดงความเชือ่มโยงและถา่ยทอดภารกจิจาก จดุมุง่หม ายของรัฐบาล 

(เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรช์าติ) มายงัผลลัพธ ์ผลผลติและกจิกรรมตามล าดับหรอืไม ่อยา่งไร 
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SP 2 : ในการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา (4 ปี และ 1 ปี) ตอ้งมี

การน าปจัจยัท ัง้ภายในและภายนอกทีส่ าคญัและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไป มาใชป้ร ะกอบการวเิคราะห ์อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ และคา่นยิมหลกัของสถาบนั ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรา้งและจดุเนน้

ของสถาบนั และความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ 

 การก าหนดปัจจัยทัง้ภายในและภายน อกองคก์รทีจ่ะน ามาวเิคราะหเ์พือ่ประกอบในการ

จัดท า แผนปฏบิตัริาชการ หมายถงึ การแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูและ

สารสนเทศอยา่งเหมาะสม โดย 

 มรีะบบการจัดเก็บและการน ามาใชท้ีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเป็นปัจจบุนั และในการ

รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศตอ้งครอบคลมุทกุระดับแ ละทกุหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งทั่วทัง้สถาบนั 

 มกีารวเิคราะหท์ีเ่หมาะสมในแตล่ะปัจจัย เชน่ การวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ 

การวเิคราะหเ์พือ่พจิารณาแนวโนม้ของผลการด าเนนิการ การวเิคราะห์

ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ การวเิคราะหใ์นเชงิสถติ ิเป็นตน้  เพือ่ให ้

ไดส้ารสนเทศน าไปประกอบการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ 

ในการก าหนดปัจจัยภายนอกและภายในดังกลา่ว  ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทและ

จดุเนน้ของสถาบนัและสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่สถาบนั โดยปัจจัยทีส่ าคัญอยา่ง

นอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

 วสิยัทัศน ์พันธกจิ และคา่นยิมหลักของสถาบนั 

 ความตอ้งการของบณัฑติและนสิตินักศกึษา ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา ไดแ้ก ่ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี 

และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี โดยรวมถงึ ผลการด าเนนิงานของตัวชีว้ัด

ตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ และ ผลการด าเนนิงานตามแผนงาน /

โครงการดว้ย 

 ความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ความเสีย่งดา้นการเงนิ สงัคม 

และจรยิธรรม  

 กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรา้งและจดุเนน้ของสถาบนั  

 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ

สถาบนั เชน่  

o จดุแข็ง และจดุออ่นของของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน ทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชน  

o ปัจจัยภายในตา่ง ๆ ของสถาบนัทีม่ผีลตอ่กระบวนการปฏบิตังิาน 

o สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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 ในการด าเนนิการดังกลา่ว ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจในการ

ด าเนนิการตามกระบวนการใหแ้กผู่ ้รับผดิชอบและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ การบรหิารจัดการในการ

ตดิตามผูท้รัีบผดิชอบใหม้คีวามมุง่มัน่ในการด าเนนิการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทีก่ าหนด 

การด าเนนิการตาม SP 2 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก6) หน่วยงานไดค้ านงึถงึอปุสรรคและ

ขอ้จ ากดั (อาท ิดา้นกฎหมาย ระเบยีบ โครงสรา้งสว่นราชการ และปัจจัยในกระบวนการปฏบิตังิาน) 

ทีม่ตีอ่การน าสง่ผลผลติหรอืไม ่อยา่งไร ค าถาม (ข5) แผนกลยทุธข์องหน่วยงานไดก้ าหนดวธิกีาร

ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐแ ละภาคเอกชน  หรอืไม่ อยา่งไร และ

ค าถาม (ค5) หน่วยงานมกีารพจิารณาผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา เพือ่เป็นแนวทางในการก าหนด

เป้าหมายผลผลติประจ าปีหรอืไม ่อยา่งไร 

 

SP 3 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้

สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ

สถาบนั รวมท ัง้ การวางแผนเตรยีมการจดัสรรทรพัยากรอืน่ ๆ เพือ่รองรบัการ

ด าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการ 

ในการด าเนนิการใหแ้ผนปฏบิตัริาชการบรรลตุามเป้าหมายทีว่างไวนั้น้ ปัจจัยส าคัญ

อยา่งหนึง่ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารด าเนนิการ คอื การวาง แผนกลยทุธด์า้นการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัิ

ราชการประจ าปี โดยแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลนัน้ ครอบคลมุถงึแผนปฏบิตั ิ

การดา้นทรัพยากรบคุคล (หมวด 5) ทีส่นับสนุนการปฏบิตัติามเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

หลัก และแผนปฏบิตักิารของสว่นราชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล รวมถงึการก าหนดตัวชีว้ัด และ

เป้าหมายทีเ่หมาะสมในแตล่ะแผนปฏบิตักิารดว้ย  

การจัดท าแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลนัน้ อยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลมุในดา้น

ตา่ง  ๆของการบรหิารทรัพยากรบคุคล ดังนี้ 

 การวางแผนและบรหิารก าลังคน 

 การบรหิารทรัพยากรบคุลากรทีม่ทีักษะหรอืสมรรถนะสงู 

 การจัดระบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกจิกรรมและกระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

นอกจากนี ้ควรครอบคลมุการบรหิารทรัพยากรบคุคลในดา้นอืน่ ๆ ดว้ย เชน่ 
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 การปรับปรงุระบบงาน โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิการมอบอ านาจการตัดสนิใจใหแ้กบ่คุลากร

มากขึน้ เกดิความคลอ่งตัวในการปฏบิตังิาน และการมสีว่นรว่มของบคุลากรในการ

บรหิารจัดการ 

 การปรับปรงุระบบการยกยอ่ง ชมเชย โดยมุง่เนน้ใหส้อดคลอ้งกบั

ประสทิธภิาพการท างานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 

 การปรับปรงุระบบสรรหา คัดเลอืก และการรักษาบคุลากร 

 การปรับปรงุการพัฒนาบคุลากร เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความสามารถในการ

ปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตังิานอยา่งไดผ้ลด ี

นอกจากการเตรยีมการดา้นกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลแลว้ สถาบนัอดุมศกึษา

ตอ้งมกีารเตรยีมการในการจัดสรรทรัพยากรดา้ นการเงนิทัง้งบการเงนิรวมและงบทีจ่ าแนกตาม

กองทนุ** เพือ่เป็นหลักประกนัไดว้า่สถาบนัจะสามารถด าเนนิการตามพันธกจิไดต้ามเป้าหมายที่

ก าหนด รวมทัง้ สอดคลอ้งตามแผนปฏบิตัริาชการของสถาบนั 

**เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเมือ่

วันที ่12 พฤศจกิายน 2551 

 

SP 4 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการสือ่สาร เพือ่ถา่ยทอดนโยบาย ทศิทางการ

ด าเนนิงาน รวมถงึ แผนปฏบิตัริาชการ และเป้าหมายของสถาบนัใหก้บับคุลากร

ในระดบัตา่ง ๆ เพือ่ใหม้กีารถา่ยทอดแผนไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งบรรลผุลตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด 

การถา่ยทอดแผนไ ปสูก่ารปฏบิตั ิหมายความรวมถงึ การถา่ยทอดกลยทุธห์ลักของ

องคก์ารไปสูแ่ผนปฏบิตักิาร (Action Plan) หรอืแผนงาน /โครงการ เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัทิี่

ไดผ้ล  

 การสือ่สารและท าความเขา้ใจไปยงับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ  

 มกีลไกในการสือ่สารและท าความเขา้ใจกลยทุธข์องสถาบนั เพือ่ใหค้ณะ /

ส านักท าความเขา้ใจ และเป็นขอ้มลูในการจัดท าแผนปฏบิตักิารให ้

สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องสถาบนั 

 มกีลไกในการสือ่สารและท าความเขา้ใจในเรือ่งแผนงาน /โครงการไปยงั

บคุลากรในทกุระดับทีรั่บผดิชอบ 

 มกีลไกในการสือ่สารใหบ้คุลากรในสถาบนัทกุระดับรับทราบและเขา้ใจใน

บทบาทหนา้ทีข่องตนเองตอ่การบรรลเุป้าหมายของสถาบนั  และรับทราบ

ตัวชีว้ัดแผนปฏบิตักิารกอ่นเริม่การปฏบิตังิาน 

เพือ่ใหก้ารน าแผนไปสูก่ารปฏบิตับิรรลผุลตามเป้าหมายของสถาบนั สถาบนัอดุมศกึษา

ตอ้งมกีารก าหนดชอ่งทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การแลกเปลีย่นประสบการณ์ หรอืการ

ถา่ยทอดเท คนคิ /วธิดี าเนนิงาน ในการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารไดบ้รรลตุามเป้าหมายและ
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สอดคลอ้งตามเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ทัง้ในระดับสถาบนั และระดับคณะ /ส านักทีส่ามารถ

แสดงใหเ้ห็นการแลกเปลีย่น (Sharing) วธิกีารปฏบิตัทิีด่ภีายในสถาบนั  

การด าเนนิการตาม SP 4 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ง1) หน่วยปฏบิตันิ าสง่ผลผลติของ

หน่วยงานมกีารจัดท าและบรหิารแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีซ ึง่

ประกอบดว้ยขัน้ตอนและระยะเวลา  ใหบ้รรลเุป้าหมายทีก่ าหนดของแตล่ะผลผลติหรอืไม่  

อยา่งไร 

 

SP 5 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารถา่ยทอด (cascading) ตวัชีว้ดัและเป้าหมายระดบั

สถาบนัลงสูร่ะดบัคณะ /ส านกั (ทกุคณะ/ส านกั) และระดบับคุคลอยา่งนอ้ย 1 

คณะ/ส านกั รวมท ัง้ มกีารจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งชดัเจน เพือ่ใหส้อดคลอ้งไปในทศิทาง เดยีวกนักบัเป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร ์

การถา่ยทอดตัวชีว้ัดและคา่เป้าหมายระดับสถาบนัสูร่ะดับคณะ /ส านัก และระดับบคุคล  

ครอบคลมุถงึ 

 การจัดท าแผนทีย่ทุธศาสตร ์ (strategy map) ระดับสถาบนั และการแสดง

ใหเ้ห็นถงึถา่ยทอดตัวชีว้ัดและเป้าหมายลงสูร่ะดับคณะ/ส านัก และระดับบคุค ล

หรอืกลุม่งาน  

 มกีารสือ่สารเพือ่สรา้งความเขา้ใจใหก้บับคุลากรทั่วทัง้สถาบนั เพือ่รับทราบ

และเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีข่องตนเองตอ่การบรรลเุป้าหมายของสถาบนั 

 มกีารจัดท าขอ้ตกลงในการปฏบิตังิานอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษรในทกุ

ระดับ 

 มกีารจัดท าระบบรายงานผลการปฏบิตังิานของแตล่ะ บคุคล เพือ่ตดิตามผล

เป้าหมายความส าเร็จโดยรวมของสถาบนั 

การด าเนนิการตาม SP 5 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ค1) หน่วยงานก าหนดเป้าหมายผลผลติ

ประจ าปี  ซึง่แสดงใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในการบรรลเุป้าหมายผลผลติต ามแผนงบประมาณใน

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี หรอืไม ่อยา่งไร 

 

  หากมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ  กรณุาตดิตอ่ ส านักตดิตามและประเมนิผลฯ ส านักงาน ก.พ.ร. 

  1. นางสมพร  สมผดงุ เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9961 

  2. นางสาวสณีุ  มกัผล เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9968  
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SP 6 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตัริาชการ โดยจดัท าเป็นรายงานผลการปฏบิตัริาชการของคณะ/ส านกั 

และแสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการและผลทีเ่กดิข ึน้จากการปรบัปรงุการด าเนนิงานเพือ่

บรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด 

 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิ ผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี รวมถงึ แผนงาน/โครงการตา่ง ๆ โดยในแต่

ละแผนงาน/โครงการตอ้งมกีารจัดท ารายละเอยีดตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ระยะเวลาด าเนนิการ

ในแตล่ะกจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ รวมถงึ การจัดสรรทรัพยากรดา้นงบประมาณ ใหแ้ก่แผนงาน/โครงการ

ดังกลา่ว โดยก าหนดใหร้ะดับคณะ/ส านักตอ้งมกีารจัดท ารายงานผลการปฏบิตัริาชการของคณะ 

และตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ไดม้กีารน าผลการประเมนิไปปรับปรงุกระบวนการใหด้ขี ึน้ 

 ในการจัดท ารายละเอยีดของแผนงาน/โครงการ เพือ่ใชใ้นการตดิตามผลการด าเนนิงาน

นัน้ สถาบนัอดุมศกึษาอาจใชโ้ปรแกรม Microsoft Project ในการจัดท ารายละเอยีดดังกลา่ว ซึง่

สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึรายละเอยีดของแผนการด าเนนิงาน แผนการใชง้บประมาณ และ

แผนการบรหิารก าลังคน ไดอ้ยา่งครบถว้น ท าใหก้ารตดิตามผลการด าเนนิงานแผนงาน/โครงการ

ตา่ง ๆ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 การด าเนิ นการตาม SP 6 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ค2) หน่วยงานก าหนดกจิกรรมหลักทีม่คีวาม

เชือ่มโยงกบัทรัพยากรทีต่อ้งการ ซึง่สนับสนุนใหบ้รรลเุป้าหมายผลผลติประจ าปีหรอืไม ่อยา่งไร 

 

SP 7 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน 

COSO เพือ่เตรยีมการรองรบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนนิ

แผนงาน/โครงการทีส่ าคญัซึง่ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล 

การบรหิารความเสีย่ง  คอื กระบวนการทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจัยและควบคมุ

กจิกรรมรวมทัง้กระบวนการการด าเนนิการตา่งๆ เพือ่ลดมลูเหตขุองโอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิความ

เสยีหายจากการด าเนนิการทีไ่มเ่ป็นไปตามแผน เพือ่ใหร้ะดับของความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดับทีส่ามารถยอมรับได ้ควบคมุได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดย

ในการด าเนนิการบรหิารความเสีย่งตาม SP 7 นัน้ มุง่เนน้แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญซึง่ผลส าเร็จของ

แผนงาน/โครงการมผีลกระทบสงูตอ่การบรรลคุวามส าเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร ์

ความเสีย่ง คอื เหตกุารณ์/การกระท าใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณ์ทีไ่มแ่น่นอน 

และสง่ผลกระทบ หรอืสรา้งความเสยีห าย (ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและไมเ่ป็นตัวเงนิ ) หรอืกอ่ใหเ้กดิ

ความลม้เหลว หรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของแผนงาน/โครงการทีส่ าคัญในแตล่ะประเด็น

ยทุธศาสตรต์ามทีร่ะบใุนแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของสว่นราชการ 

สว่นราชการตอ้งมกีารวเิคราะห ์และบรหิารจัดการความเสีย่งตามประเด็นยทุธศาสตรใ์ห ้

ครบถว้น ทกุประเด็นยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ โดยคัดเลอืกแผนงาน /โครงการทีส่ าคัญและมี
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ผลกระทบสงูตอ่การบรรลคุวามส าเร็จตามประเด็นยทุธศาสตรท์ีไ่ดรั้บงบประมาณอยา่งนอ้ยประเด็น

ยทุธศาสตรล์ะ 1 แผนงาน/โครงการ มาด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่ง เพือ่จัดการกั บการ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความส าเร็จหรอืการบรรลเุป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

สว่นราชการตอ้งมขีัน้ตอนการด าเนนิการ หลักเกณฑใ์นการวเิคราะห ์ประเมนิ และ

จัดการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม ตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คอื 

1. การก าหนดเป้าหมายการบรหิารความเสีย่ง (Objective Setting) 

2. การระบคุวามเสีย่งตา่งๆ (Event Identification) 

3. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

4. กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการจัดการกบัแตล่ะความเสีย่ง (Risk Response) 

5. กจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Control Activities) 

6. ขอ้มลูและการสือ่สารดา้นบรหิารความเสีย่ง (Information and 

Communication) 

7. การตดิตามผลและเฝ้าระวังความเสีย่งตา่งๆ  (Monitoring) 

ทัง้นี ้ในการวเิคราะหเ์พือ่ระบคุวามเสีย่งตา่ง ๆ อาจพจิารณาจากปัจจัยเสีย่งในหลายดา้น 

เชน่ 

     ความเสีย่งดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk : S) เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกจิในภาพรวม โดยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เป็นความเสีย่งเนือ่งจาก การ

เปลีย่นแปลงของสถานการณ์และเหตกุารณ์ภายนอก สง่ผลตอ่กลยทุธท์ีก่ าหนดไวไ้มส่อดคลอ้ง

กบัประเด็นยทุธศาสตร/์วสิยัทัศน ์ หรอืเกดิจากการก าหนดกลยทุธ์ทีข่าดการมสีว่นรว่มจากภาค

ประชาชนหรอืการรว่มมอืกบัองคก์รอสิระท าใหโ้ครงการขาดการยอมรับ และโครงการ ไมไ่ด ้

น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาหรอืการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูรั้บบรหิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

อยา่งแทจ้รงิ หรอืเป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการตัดสนิใจผดิพลาดหรอืน าการตัดสนิใจนัน้มาใช ้

อยา่งไมถ่กูตอ้ง  

  ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน  (Operational Risk: O) เกีย่วขอ้งกบั

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอื ผลการปฏบิตังิาน โดยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็นความเสีย่ง

เนือ่งจากระบบ งานภายใน ขององคก์ร /กระบวนการ /เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมทีใ่ช ้ /บคุลากร /

ความเพยีงพอของขอ้มลู สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนนิโครงการ 

  ความเสีย่งดา้นการเงนิ  (Financial Risk: F)  เป็นความเสีย่งเกีย่วกบัการ

บรหิารงบประมาณและการเงนิ เชน่ การบรหิารการเงนิไมถ่กูตอ้ง ไมเ่หมาะสม ท าใหข้าด

ประสทิธภิาพ และไม่ทันตอ่สถานการณ์  หรอืเป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิขององคก์ร  

เชน่ การประมาณการงบประมาณไมเ่พยีงพอและไมส่อดคลอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนนิการ เป็นตน้ 

เนือ่งจากขาดการจัดหาขอ้มลู การวเิคราะห ์การวางแผน การควบคมุ และการจัดท ารายงานเพือ่

น ามาใชใ้นการบรหิารงบประมาณ และการเงนิดังกลา่ว 
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  ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย /กฎระเบยีบ  (Compliance 

Risk: C) เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบตา่ง ๆ โดยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็น ความ

เสีย่งเนือ่งจาก ความไมช่ดัเจน  ความไมท่ันสมยั หรอืความไมค่รอบคลมุของกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับตา่ง ๆ รวมถงึการท านติกิรรมสญัญา การรา่งสญัญาทีไ่มค่รอบคลมุการ

ด าเนนิงาน 

ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งนัน้ นอกจากสว่นราชการจะพจิารณาปัจจัยเสีย่งจากดา้นตา่ง ๆ แลว้ 

สว่นราชการตอ้งน าแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์

ความเสีย่ง เชน่  

 ดา้นยทุธศาสตร ์โครงการทีค่ัดเลอืกมานัน้อาจมคีวามเสีย่งตอ่เรือ่งประสทิธผิล 

และการมสีว่นรว่ม  

 ดา้นการด าเนนิการ อาจมคีวามเสีย่งตอ่เรือ่งประสทิธภิาพ และความโปรง่ใส   

 ดา้นการเงนิ อาจมคีวามเสีย่งตอ่เรือ่งนติธิรรม และภาระรับผดิชอบ 

 ดา้นกฎ ระเบยีบ อาจมคีวามเสีย่งตอ่เรือ่งนติธิรรม และความเสมอภาค  

ทัง้นี ้ความเสีย่งเรือ่งธรรมาภบิาลทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนนิแผนงาน /โครงการเพือ่ให ้

เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) ไดแ้ก ่

1. ประสทิธผิล (Effectiveness) 

2. ประสทิธภิาพ (Efficiency) 

3. การมสีว่นรว่ม (Participation) 

4. ความโปรง่ใส (Transparency) 

5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

6. ภาระรับผดิชอบ (Accountability) 

7. นติธิรรม (Rule of Law) 

8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

9. ความเสมอภาค (Equity) 

 

ความหมายองคป์ระกอบตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

หลกัประสทิธผิล (Effectiveness) : ผลการปฏบิตั ิราชการทีบ่รรลวุัตถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดรั้บงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถงึสามารถ

เทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอืหน่วยงานทีม่ภีารกจิคลา้ยคลงึกนัและมผีลการปฏบิตังิานใน

ระดับชัน้น าของประเทศ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุตอ่ประชาชน โดยการปฏบิตัริาชกา รจะตอ้งมี

ทศิทาง ยทุธศาสตร ์และเป้าประสงคท์ีช่ดัเจน มกีระบวนการปฏบิตังิานและระบบงานทีเ่ป็น

มาตรฐาน รวมถงึ มกีารตดิตาม ประเมนิผล และพัฒนา ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ 

หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) : การบรหิารราชการ ตามแนวทางการก ากบัดแูลทีด่ ี

ทีม่กีารออกแบ บกระบวนการปฏบิตังิานโดยการใชเ้ทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารจัดการที่
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เหมาะสม ใหอ้งคก์ารสามารถใชท้รัพยากรทัง้ดา้นตน้ทนุ แรงงาน และระยะเวลาใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุตอ่การพัฒนาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิ เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ 

หลกัการมสีว่นรว่ม (Participation) : กระบวนการทีข่า้ราชการ ประชาชนและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่มโีอกาสไดเ้ขา้รว่มในการรับรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ รว่มแสดงทัศนะ รว่ม

เสนอปัญหา/ประเด็นทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทาง รว่มการแกไ้ขปัญหา รว่มในกระบวนการ

ตัดสนิใจ และรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้สว่นการพัฒนา 

หลกัความโปรง่ใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชีแ้จง

ไดเ้มือ่มขีอ้สงสยั และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารอนัไมต่อ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสร ีโดย

ประชาชนสามารถรูท้กุขัน้ตอนในการด าเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการตา่งๆ และสามารถตรวจสอบได ้ 

หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบ้รกิารทีส่ามารถด าเนนิการได ้

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และสรา้งความเชือ่มัน่ ความไวว้างใจ รวมถงึ ตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น เสยี ทีม่คีวามหลากหลาย 

และมคีวามแตกตา่ง 

หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผดิชอบในการปฏบิตั ิ

หนา้ทีแ่ละผลงานตอ่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยความรับผดิชอบนัน้ ควรอยูใ่นระดับทีส่นองตอ่

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความส านกึในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ 

หลกันติธิรรม (Rule of Law) : การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ ในการ

บรหิารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและค านงึถงึสทิธเิสรภีาพ ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถา่ยโอนอ านาจการตัดสนิใจ 

ทรัพยากร และภารกจิ จากสว่นราชการสว่นกลาง ใหแ้กห่น่วยการปกครองอืน่ (ราชการบรหิาร

สว่นทอ้งถิน่) และภาคประชาชน ด าเนนิการแทน โดยมอีสิระตามสมควร รวมถงึการมอบอ านาจ

และความรับผดิชอบในการตัดสนิใจและการด าเนนิการใหแ้กบ่คุลากร โดยมุง่เนน้การสรา้งความ

พงึพอใจในการใหบ้รกิารตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การปรับปรงุกระบวนการ และเพิม่

ผลติภาพ เพือ่ผลการด าเนนิงานทีด่ขีองสว่นราชการ ทัง้นีก้ารกระจายอ านาจการตัดสนิใจทีด่ ี

บคุลากรตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและขอ้มลูสนับสนุนเพือ่ใหเ้กดิการตัดสนิใจทีเ่หมาะสม 

หลกัความเสมอภาค (Equity) : การไดรั้บการปฏบิตัแิละไดรั้บบรกิาร อยา่งเทา่เทยีม

กนัโดยไมม่กีารแบง่แยกดา้น ชาย/หญงิ ถิน่ก าเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพ

ทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา 

การศกึษา การฝึกอบรม และอืน่ ๆ 

เมือ่วเิคราะหค์วามเสี่ ยงแลว้ สว่นราชการอาจจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งจ าแนกตาม

โครงการ หรอืบางกจิกรรมทีส่ามารถบรูณาการในการด าเนนิการได ้ก็สามารถน ามารวมเป็นแผน

บรหิารความเสีย่งเดยีวกนัได ้ทัง้นี ้แผนบรหิารความเสีย่งตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหค์วาม

เสีย่งดังกลา่วขา้งตน้ และมกีารก าหนดตั วชีว้ัดความส าเร็จของเป้าหมายของแผนอยา่งชดัเจน 

รวมทัง้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนของคา่เป้าหมายตัวชีว้ัดดังกลา่ว 
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 การด าเนนิการตาม SP 7 สอดคลอ้งตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ข7) หน่วยงานก าหนดใหม้กีระบวนการ

วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงดา้นยทุธศาสตรช์าติ  ยทุธศาสตรก์ระทรวง  และ/หรอืขอ้กฎหมายและ

ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ามาทบทวนกลยทุธข์องหน่วยงานหรอืไม ่อยา่งไร 

 

หากมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ  กรณุาตดิตอ่ ส านักตดิตามและประเมนิผลฯ ส านักงาน ก.พ.ร. 

นางสาวสาวติร ี เพ็งผาสกุ  เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8867  

 

ความเชือ่มโยงของการพฒันาองคก์ารในหมวด 2 ตามเกณฑ ์เกณฑฯ์ข ัน้พืน้ฐาน 

เกณฑฯ์ 

ขัน้พืน้ฐาน 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี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) - 
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบันสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

 ในหมวดการใหค้วามส าคัญกบันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ ง เป็นการประเมนิวา่

สถาบนัอดุมศกึษาก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวังและความนยิมชมชอบของนสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร รวมถงึมกีารด าเนนิการอยา่งไรในการสรา้งความสมัพันธก์บันสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การก าหนดปัจจัยทีส่ าคัญทีท่ าใหก้ลุม่ตา่งๆ มคีวา มพงึพอใจและ

น าไปสูก่ารกลา่งถงึสถาบนัอดุมศกึษาในทางทีด่ ี

 

CS 1 : สถาบนัอดุมศกึษามกีารก าหนดกลุม่นสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งตามพนัธกจิ 

เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของนสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งทีค่รอบคลมุ

ทกุกลุม่  

        การก าหนดหรอืจ าแนกกลุม่ทีด่ี นัน้สถาบนัควรน าพันธกจิและวสิยัทัศนม์าประกอบการ

พจิารณา และควรตอ้งมแีนวคดิในการตอบสนองนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามกลุม่ทีไ่ด ้

แบง่ไวใ้นลักษณะส าคัญขององคก์ร การก าหนดใหม้คีวามครอบคลมุทกุกลุม่เพือ่ใหส้ถาบนั

ตระหนักถงึความตอ้งการ และความแตกตา่งของนสิติ นั กศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การปรับ

การใหบ้รกิารใหเ้หมาะสม ตรงตามความตอ้งการของกลุม่นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ด ้

จัดแบง่ไว ้

 การด าเนนิการตาม CS 1 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของทา่นก าหนดความ

ตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

 

CS 2 : สถาบนัอดุมศกึษามชีอ่งทางการรบัฟงัและเรยีนรูค้วามตอ้งการของนสิติ 

นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่น ามาใชใ้นการปรบัปรงุและเสนอรปูแบบการ

บรกิารตา่ง ๆ โดยแสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพของชอ่งทางการสือ่สารดงักลา่ว  

 การมุง่เนน้การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

โดยทั่วไปแลว้ สถาบนัจะมชีอ่งทางการรับฟังเรยีนรูค้วามตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งอยูแ่ลว้ ซึง่สถาบนัควรก าหนดชอ่งทางทีเ่หมาะสมกบันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

หลายชอ่งทางใหเ้หมาะสมกบัความสะดวก และมปีระสทิธภิาพตอ่การสือ่สาร ตัวอยา่งชอ่งทาง

การรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการ  เชน่   

  การส ารวจรายกลุม่ (Focus Group) นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคัญ 

  การรายงานเหตกุารณ์ทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบันสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 

     การมปีฏสิมัพันธอ์ยา่งใกลช้ดิกบันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคัญ 
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  การรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน ขอ้วจิารณ์ จากผูป้ฏบิตัทิีไ่ดส้มัภาษณ์ผูรั้บบรกิารทีไ่ม่

พงึพอใจ 

  การสมัภาษณ์นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในอดตี ปัจจบุนั และทีพ่งึมใีน

อนาคต   

  สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการส ารวจหรอืขอ้มลูป้อนกลับจากนสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งจากชอ่งทางการรอ้งเรยีนตา่งๆ และเว็บไซตร์วมถงึขอ้เสนอแนะที่

รวบรวมจากอนิเทอรเ์น็ต 

  การใชก้ระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีนเพื่ อท าความเขา้ใจลักษณะทีส่ าคัญของ

การบรกิาร  

   จดหมายอเิล็คทรอนกิส ์

การด าเนนิการตาม CS 2 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของทา่นก าหนดความ

ตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

CS  3 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบทีช่ดัเจนในการรวบรวมและจดัการขอ้รอ้งเรยีน /

ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเห็น  โดยมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบ วเิคราะหเ์พือ่ก าหนด

วธิกีารและปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิาร เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

นสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสมและทนัทว่งที 

  นอกจากการทีส่ถาบนัอดุมศกึษามกีารรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวัง  

และมรีะบบจัด การใหว้ธิกีารรับฟังและเรยีนรูท้ันตอ่เหตกุารณ์ แลว้ จะตอ้งมรีะบบการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนรวมทัง้การน าขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืค าชมเชยดั งกลา่ว มาปรับปรงุ

ตามความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้ 

  วธิกีารทีท่ าใหร้วดเร็วเหมาะสม ตอ้งขึน้อยูก่บัลักษณะของแตล่ะองคก์ร ซึง่ตอ้งเลอืกให ้

เหมาะสมกบันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะกลุม่ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ   

           ตัวอยา่งขัน้ตอนการการรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการของ นสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเพือ่น ามาปรับปรงุงานใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ  

                1) มกีารก าหนดกลไกในการเขา้ถงึฐานขอ้มลูและความตอ้งการของ นสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

  2) น าขอ้มลูทีไ่ดรั้บจาก นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มาเพือ่วางแผนการ

ปรับปรงุการท างาน  การพัฒนาองคก์ร 

  3) ท าความเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวังใหม่  ๆ ของนสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

  4) มกีารจัดท าแผนการปรับปรงุการใหบ้รกิารแก่นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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  5) มกีารวางแผนรองรับในกรณีทีต่อ้งมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิาร  

(Risk Management) 

      6) ควรมกีารจัดระบบ รวมทัง้มอบหมายใหม้ผีูรั้บผดิชอบในการตดิตาม การน า

ขอ้มลูไปใชด้ าเนนิการใหเ้หมาะสมกบั นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่ กีย่วขอ้ง  หรอืสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไป 

       7) มกีารน าขอ้รอ้งเรยีน /ขอ้เสนอแนะ /ขอ้คดิเห็น /ค าชมเชย มาวเิคราะหแ์ละ

น ามาก าหนดวธิกีารปรับปรงุในดา้นตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม (ทัง้วธิกีาร เวลา และผูรั้บผดิชอบ) 

 ตัวอยา่งแนวทางด าเนนิการในการน า ขอ้รอ้งเรยีน /ขอ้เสนอแนะ /ขอ้คดิเห็น /ค าชมเชย 

มาปรับปรงุคณุภาพการบรกิารใหเ้หมาะสม 

 ก าหนดชอ่งทางและวธิกีารรับฟังขอ้รอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมกบักลุม่ นสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 ก าหนดวธิกีารและระยะเวลาแลว้เสร็จในการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนฯ ตา่ง ๆ  

 ก าหนดผูรั้บผดิชอบและมอบอ านาจในการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนฯ ดังกลา่ว     

 ก าหนดใหม้รีะบบการรายงานการจัดการขอ้รอ้งเรยีนกบัผูบ้งัคับบญัชาและ

ผูรั้บบรกิารเพือ่รับทราบความพอใจและขอ้เสนอแนะในการจัดการขอ้รอ้งเรยีน ฯ 

และปรับปรงุการใหบ้รกิาร 

 น าขอ้รอ้งเรยีนฯ มาปรับปรงุระบบงานใหเ้หมาะสม โดยเชือ่มโยงกบัการปรับปรงุ

กระบวนงานในหมวด 6 

 มกีารตดิตามคณุภาพการใหบ้รกิารโดยมุง่เนน้โดยตรงทีก่ลุม่ นสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  อาจจัดท าไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การสมัภาษณ์ 

แบบสอบถาม Focus Group การรวบรวมขอ้มลูผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต โดยค านงึถงึ

ความเหมาะสมกบักลุม่นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลัก 

การด าเนนิการตาม CS 3 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของทา่นก าหนดความ

ตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

 

CS 4 : สถาบนัอดุมศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ย และจดักจิกรรมอยา่งสม า่เสมอเพือ่สรา้ง

ความสมัพนัธก์บันสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เมือ่สถาบนัไดท้ราบความตอ้งการความคาดหวังของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

การสรา้งความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนัเป็นสิง่ทีส่ าคัญมาก ดังนัน้  รปูแบบของการสรา้งเครอืขา่ย 

และการจัดกจิกรรมรว่มกนัเป็นสิง่ทีท่กุองคก์ารควรมุง่เนน้ ดังนัน้องคก์ารตอ้งสรา้งเครอืขา่ยทัง้

กลุม่ผูรั้บบรกิาร และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมทัง้จัดท ากจิกรรมตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบั

กลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สรา้งความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืทีด่รีะหวา่งกนั   
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การด าเนนิการตาม CS 4 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก4) ผลผลติทีก่ าหนด เป็นสว่นส าคัญที่

ตอบสนองความตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมาย และเป้าหมายระดับสงู 

หรอืไม ่อยา่งไร 

 

CS 5 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้ง มกีารด าเนนิการในการ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี

สว่นรว่มในการบรหิารราชการผา่นกระบวนการหรอืกจิกรรมตา่ง ๆ   ทีเ่ป็นการ

สง่เสรมิระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชน 

 การมสีว่นรว่มของประชาชน หมายถงึ กระบวนการ ทีป่ระชาชนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีและ/หรอืผูรั้บบรกิาร มโีอกาสในการเขา้รว่มรับรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ รว่มแสดง

ทัศนะหรอืความคดิเห็น รว่มเสนอปัญหาหรอืประเด็นทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทางในการ

แกปั้ญหา รว่มในกระบวนการตัดสนิใจ  และรว่มในกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ ้นสว่นการพัฒนา  

โดยระดับการมสีว่นรว่มของประชาชน ม ี 5 ระดับ คอื  

 1. ระดับการใหข้อ้มลู  (Inform) เป็นการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารซึง่เป็นการสือ่สารทาง

เดยีว แตเ่ป็นระดับทีส่ าคัญ เพราะเป็นการเริม่ตน้ทีส่ว่ นราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี

สว่นรว่ม ซึง่จะน าไปสูก่ระบวนการอืน่ๆ ตอ่ไป 

 2. ระดับการปรกึษาหารอื  (Consult) เป็นการรับฟังความคดิเห็นโดยเปิดโอกาสให ้

ประชาชนแสดงความคดิเห็น บอกขอ้ปัญหา และขอ้เสนอแนะตา่งๆกบัสว่นราชการ  

 3. ระดับการเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม

หรอืเกีย่วขอ้งในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/ โครงการ การมสีว่นรว่มในระดับนี ้

อาจด าเนนิการในรปูแบบคณะกรรมการทีม่ตีัวแทนภาคประชาชนเขา้มารว่ม 

 4. ระดับการรว่มมอื  (Collaborate) เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน

บทบาทหรอืฐานะหุน้สว่น หรอืภาคใีนการด าเนนิกจิกรรมของภาครัฐ  

 5. ระดับการเสรมิอ านาจประชาชน  (Empower) เป็นระดับสงูสดุของการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนซึง่เป็นระดับของการมอบอ านาจการตัดสนิใจใหป้ระชาชนเป็นผูก้ าหนด 

 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการผา่นกระบวนการหรอืกจิกรรม

ตา่ง ๆ ของสว่นราชการ เป็นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนใหเ้ขา้มามบีทบาทหรอืมสีว่นรว่ม 

ในการบรหิารจัดการภาครัฐ  ซึง่จะท าใหเ้กดิการสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งภาคประชาชนกบัภาครัฐได ้

อยา่งเหมาะสม และสามารถท างานรว่มกนัในฐานะหุน้สว่นการพัฒนา รวมทัง้ น าไปสูก่ารพัฒนา

นวัตกรรมเพือ่ปรับปรงุรปูแบบหรอืวธิกีารท างานทีจ่ะท าให ้เกดิการท างานรว่มกนัอยา่งบรูณาการและมี

ประสทิธภิาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ/ผูรั้บบรกิารได ้

ตรงตามความตอ้งการ และสรา้งความประทับใจ/พงึพอใจใหก้บัประชาชนผูรั้บบรกิาร 

 ตัวอยา่งแนวทางการด าเนนิการเพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มผา่นกระบวนการ

หรอืกจิกรรมตา่ง ๆ ของสว่นราชการ 
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          1) กระบวนการหรอืการด าเนนิการทีแ่สดงถงึการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม  

ในการบรหิารราชการ โดยผา่นกระบวนการวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงหรอืเกีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตรห์รอื

ภารกจิหลักของสว่นราชการ  และการก าหนดกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) เพือ่ก าหนด

เทคนคิหรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมในการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การด าเนนิการ  

ในกจิกรรมการจัดท าแผนยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ  การจัดหรอืใหบ้รกิารสาธารณะ  เป็นต ้น 

          2) การก าหนดใหม้ชีอ่งทาง /วธิกีารในการสือ่สารเพือ่ใหข้อ้มลูขา่วสาร และรับฟังความ

คดิเห็น รวมทัง้รายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานหรอืผลการด าเนนิงานของสว่นราชการ  

เชน่ เว็บไซด ์ การประชมุสมัมนา เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์เป็นตน้ 

 3)  การก าหนดใหม้คีณะ กรรมการ /คณะท างานทีม่าจากกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

เกีย่วขอ้งและหลากหลายเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ  โดยสามารถท างานรว่มกนัได ้

อยา่งเป็นรปูธรรม เชน่ คณะกรรมการในรปูแบบตา่ง ๆ ของสว่นราชการทีม่อีงคป์ระกอบมาจาก

ผูแ้ทนจากภาคสว่นตา่ง ๆ ทีค่รอบคลมุกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

 4) การจัดกจิกรรมขององคก์รทีเ่ป็นการสง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

และ/หรอืผูรั้บบรกิารเขา้มามสีว่นรว่มทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพือ่ใหค้วามส าคัญกบั

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารราชการ และสรา้งความไวว้างใจและการยอมรับระหวา่งกนั 

เชน่ การเขา้รว่มประชมุเพือ่วางแผน และตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิการของสว่นราชการ  

ซึง่อาจเป็นคณะกรรมการชดุเดยีวกนักบัขอ้ 1 โดยมอี านาจหนา้ทีค่รอบคลมุไปถงึเรือ่งการ

ตดิตามประเมนิผลดว้ย 

การด าเนนิการตาม CS 5 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก4) ผลผลติทีก่ าหนด เป็นสว่นส าคัญที่

ตอบสนองความตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมาย และเป้าหมายระดับสงู 

หรอืไม ่อยา่งไร 

 

หากมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ  กรณุาตดิตอ่ กลุม่งานพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสว่นรว่มฯ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางสาวพรทพิย ์ แกว้มลูค า เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9949 

2. นางสาวตลุาภรณ์  เส็นดาโอะ๊ เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8848  

3. นายธนกจิ  สถาพรอานนท ์ เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999  

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 104 

CS 6 : สถาบนัอดุมศกึษามกีารวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจขอ งนสิติ นกัศกึษา 

และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งในแตล่ะกลุม่ตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้เพือ่น าผลไปปรบัปรงุการ

ใหบ้รกิารและการด าเนนิงานของสถาบนั 

 การวัดความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นสิง่ที่

สถาบนัควรด าเนนิการเพือ่ตดิตามผลการใหบ้รกิารซึง่สง่มอบให ้ นสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งแลว้  มผีลในเชงิบวก หรอืลบ เพือ่ประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารวา่อยูใ่นระดับทีน่สิติ 

นักศึกษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งการ  คาดหวัง ไมพ่งึพอใจ หรอืพงึพอใจ หากนสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บความพงึพอใจก็ตอ้งวเิคราะหว์า่มอี งคป์ระกอบดา้นใดบา้งทีน่สิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประสงคใ์หม้กีารใหบ้รกิารในรปูแบบ ชอ่งทาง หรอืวธิกีารใด เพือ่

ใหบ้รกิารในรปูแบบดังกลา่วซ ้า  หรอืพัฒนาใหม้คีณุภาพในการใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ เพือ่สรา้งความ

ประทับใจ และภาพลักษณ์ทีด่ขีององคก์ร  หากนสิติ นักศึ กษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไมพ่งึพอใจ 

องคก์รตอ้งวเิคราะหห์าสาเหตเุพือ่ปรับปรงุการท างานตามตน้เหตทุีว่เิคราะหไ์ด ้

 การวัดความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมวีธิกีาร

หลากหลาย อยา่งไรก็ตามในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการการวัดความพงึพอใจและไม่ พงึพอใจ

ของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นสิง่ทีส่ าคัญ เนือ่งจากตอ้งค านงึถงึรปูแบบของค าถามที่

ตอ้งออกแบบเพือ่ใหไ้ดค้ าตอบจากนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตรงตามความตอ้งการของ

องคก์ร  รวมทัง้ขอ้มลูทีไ่ดรั้บฟังสามารถน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชนท์ัง้องคก์รที่ ใหบ้รกิารและนสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้การปรับปรงุการด าเนนิงาน และการเตรยีมการใหบ้รกิารใน

อนาคตใหแ้กผู่รั้บบรกิาร 

 วธิกีารวัดความพงึพอใจอาจใชร้ปูแบบของแบบสอบถาม Likert Scale การสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์รายกลุม่ (Focus Group) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็นตน้ 

 การวัดความไมพ่งึพอใจอาจใชค้ าถามประเภทค าถามปลายเปิด ตัวอยา่งค าถาม เชน่ 

ทา่นตอ้งการใหห้น่วยงานของเราปรับปรงุการใหบ้รกิารดา้นใดบา้ง / หากทา่นอยากใหค้ าแนะน า

แกห่น่วยงานเรา ทา่นอยากใหค้ าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะใด  / ทา่นคดิวา่การใหบ้รกิารของ

ขา้ราชการ / การจัดท าคูม่อืของหน่วยงานเรามสีว่นใดทีค่วรแกไ้ข หรอืปรับปรงุ  เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้ในการส ารวจความพงึพอใจนอกเหนอืจากดา้นอืน่ ๆ แลว้สถาบนัอดุมศกึษาควร

ส ารวจความพงึพอใจของนักศกึษาและอาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นกายภาพ ไดแ้ก ่อาคารเรยีน 

หอ้งเรยีน หอ้งสมดุ  ครภุณัฑป์ระจ าอาคาร ครภุณัฑก์ารศกึษา คอมพวิเตอร ์และดา้นวชิาการ 

ไดแ้ก ่แผนการผลติบณัฑติ การวางแผนรับและผลตินักศกึษา การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน การ

ประเมนิผล การเรยีนรู ้การประกนัคณุภาพการเรยีนการสอน ** 

 **เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาตามประกาศกระ ทรวงศกึษาธกิารเมือ่

วันที ่12 พฤศจกิายน 2551 
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การด าเนนิการตาม CS 6 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก4) ผลผลติทีก่ าหนด เป็นสว่นส าคัญที่

ตอบสนองความตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมาย และเป้า หมายระดับสงู 

หรอืไม ่อยา่งไร 

 

CS 7 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร ซึง่จะตอ้งมีระยะเวลาแลว้

เสร็จของงานบรกิารในแตล่ะงาน   โดยมกีารจดัท าแผนภมูหิรอืคูม่อืการตดิตอ่

ราชการโดยประกาศใหน้สิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบ  และจดัท าคูม่อื

การท างานของบุ คลากรในการใหบ้รกิาร  เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจในการรบั

บรกิาร 

สถาบนัก าหนดขัน้ตอน เวลา ผูรั้บผดิชอบในการใหบ้รกิาร เพือ่ใหบ้คุลากรปฏบิตัอิยา่ง

เป็นระบบ และสามารถใหผู้รั้บบรกิารทราบเวลา และก าหนดการแลว้เสร็จของงาน เพือ่สรา้ง

ความพงึพอใจใหก้บัผูรั้บบรกิาร 

สถาบนัควรก าหนดวธิปีฏบิตัขิองบคุลากรในการใหบ้รกิาร เชน่ 

  1) จัดท า”คูม่อืการใหบ้รกิาร ” เพือ่ก าหนดแนวทางในการปฏบิตัขิองบคุลากร

อยา่งชดัเจน เชน่ การแตง่การ การทักทาย การรับโทรศัพท ์การใหข้อ้มลูตา่ง ๆ เป็นตน้ 

  2) มกีารพัฒนาบคุลากรดา้นการใหบ้รกิาร ซึง่รวมถงึการมุง่เนน้ให ้ บคุลากร

ปรับเปลีย่นกระบวนทัศนแ์ละพฤตกิรรมใหเ้ป็นผูม้จีติบรกิาร  Service Mind  

  3) มกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานในการบรกิารของบคุลากรโดยการมี

ตัวชีว้ัดผลการปฏบิตังิาน ซึง่เชือ่มโยงกบัแรงจงูใจหรอืความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน   

นอกจากนีส้ถาบนัตอ้งมกีารก าหน ดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบรกิารในแตล่ะงาน  โดยมกีาร

จัดท าแผนภมูหิรอื คูม่อืการตดิตอ่ราชการใหก้บันสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศให ้

ประชาชนผูรั้บบรกิารทราบ 

 การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จเป็นวธิกีารทีท่ าใหน้สิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ

ระยะเวลา และขัน้ตอนการตดิตอ่ไดช้ดัเจน ซึง่ถอืวา่เป็นแนวทางด าเนนิการตามมาตรา 37 ของ

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ .ศ. 2546  หลักการ

ส าคัญประการหนึง่ในการตดิตอ่ราชการของประชาชนผูรั้บบรกิาร คอื ตอ้งการทราบวา่เรือ่งทีต่น

มาตดิตอ่ขอรับบริ การจากรัฐนัน้ จะตอ้งใชเ้วลาเทา่ใดจงึจะรูผ้ล เพราะประชาชนหรอืแมแ้ต่

สถาบนัจะไดว้างแผนการด าเนนิการตอ่ไป   ดังนัน้ สถาบนัจ าเป็นตอ้งก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน

ในการด าเนนิการในเรือ่งทีป่ระชาชนตดิตอ่ เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบวา่ในเรือ่งนัน้จะใชเ้วลากีว่ัน

จงึแลว้เสร็จ  จึ งเป็นหนา้ทีข่องสถาบนัจะตอ้ง ก าหนดระยะเวลาทกุงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชน 

และตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกนัดว้ย 
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การด าเนนิการตาม CS 7 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (ก3) หน่วยงานของทา่นก าหนดความ

ตอ้งการ ปัญหาหรอืเรือ่งทีส่นใจของกลุม่เป้าหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

 

          เพือ่ใหก้ารด าเนนิการในหมวด  3  ตอบสนองความตอ้งการของ บณัฑติ นสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  สถาบนัควรใหค้วามส าคัญในการสรา้งการมสีว่นรว่ม

ของบคุลากรและผูท้ี่ เกีย่วขอ้ง โดยอาจก าหนดเป็นแผนงาน /โครงการรองรับ หรอืก าหนดใหม้ี

กจิกรรมด าเนนิการตา่ง ๆ  โดยตอ้งมกีารสือ่สารใหบ้คุลากร ใหรั้บทราบและมสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิการ เชน่  

      (1)  การจ าแนกกลุม่นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

      (2) การก าหนดชว่งทางการเรยีนรูค้วามตอ้งการของผูรั้บบรกิาร 

(3) การจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

(4)  การปรับปรงุกระบวนการและคณุภาพการบรกิาร 

(5) การก าหนดมาตรฐานหรอืวธิกีารใหบ้รกิารของบคุลากร 

 

 

ความเชือ่มโยงของการพฒันาองคก์ารในหมวด 3 ตามเกณฑฯ์ ข ัน้พืน้ฐาน 

 

เกณฑฯ์ 

ขัน้พืน้ฐาน 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

หลักเกณฑก์ารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ี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  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

 

 

การด าเนนิการในหมวดนี ้จะตอ้งมรีะบบการวัดและการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานที่

สอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและทั่วถงึทัง้องคก์ร เพือ่ใชต้ดิตามก ารปฏบิตังิานประจ าวัน

และผลการด าเนนิงานตามเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรข์ององคก์ร เพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจของ

ผูบ้รหิาร รวมถงึน าขอ้มลูและสารสนเทศมาเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดินวัตกรรม เพือ่ผลักดันใหเ้กดิการ

ปรับปรงุและพัฒนาองคก์ร 

อกีประการหนึง่ทีส่ าคัญคอื องคก์รตอ้งสรา้งคว ามพรอ้มในการใชง้านของขอ้มลูและ

สารสนเทศ และคณุภาพของ Hardware และ Software โดยตอ้งออกแบบระบบขอ้มลูและ

สารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการใช ้และท าใหข้อ้มลูและสารสนเทศถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้

ทันเวลา สามารถน าไปใชง้านได ้และมรีะบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู รวมถงึการจัดการ

ความรู ้ซ ึง่เป็นการสรา้งสนิทรัพยท์างความรูใ้หอ้ยูก่บัองคก์ร โดยพัฒนาระบบใหอ้งคค์วามรูถ้กู

ถา่ยทอดและเก็บรักษาไวท้ีอ่งคก์ร และมกีารแบง่ปันความรูใ้หเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่ง

รวดเร็วทั่วทัง้องคก์ร 

 

IT 1 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบฐานขอ้มลูทีช่ว่ยสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผน

ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ  นอกจากนี ้ตอ้งมฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัผลการ

ด าเนนิงานตาม แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ  รวมท ัง้ ตวัชีว้ดัตาม  

ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ทีค่รอบคลมุ ถกูตอ้ง และทนัสมยั 

ฐานขอ้มลูทีช่ว่ยสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนยทุธศา สตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

ราชการ  นอกจากนีต้อ้งมฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตัริาชการ รวมทัง้ตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ ตอ้งประกอบดว้ยสว่นประกอบ

อยา่งนอ้ยดังนี ้

ฐานขอ้มลูทีช่ว่ยสนับสนุน  : ยทุธศาสตร์/แผนปฏบิตัริาชการทีเ่กีย่วข ้อง การ

สนับสนุนยทุธศาสตร์ /แผนปฏบิตัริาชการทีเ่กีย่วขอ้ง ตัวขอ้มลู แหลง่ขอ้มลู ความถีใ่นการเก็บ

ขอ้มลู การสอบทานขอ้มลู ผูใ้ชข้อ้มลู  

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนนิงาน : ยทุธศาสตร์/แผนปฏบิตัริาชการ  ตัวชีว้ัด

ตามยทุธศาสตร์/แผนปฏบิตัริาชการ  ตามค ารับรอง การสนับสนุน ตัวขอ้มลู แหลง่ขอ้มลู ความถี่

ในการเก็บขอ้มลู การสอบทานขอ้มลู ผูใ้ชข้อ้มลู  ส าหรับตัวชีว้ัดตามค ารับรองสถาบนัตอ้งมคีรบ

ทกุมติติัง้แตปี่ 2549-2553 
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ทัง้นี ้ระบบฐานขอ้มลู ทัง้หมด ตอ้งมคีณุลักษณะอยา่งนอ้ย 3 ประการ  ไดแ้ก ่

ความครอบคลมุ ความถกูตอ้ง และความทันสมยั 

 ความครอบคลมุ หมายถงึ การจัดใหม้กีารรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิงาน

ของสถาบนัอยา่งครบถว้น 

 ความถกูตอ้ง หมายถงึ การจัดใหม้รีะบบฐานขอ้มลูทีม่รีะบบการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นท า

การจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถงึการจัดใหม้แีบบฟอรม์จัดเก็บขอ้มลูและ

แบบฟอรม์การรายงานขอ้มลูทีม่รีปูแบบเดยีวกนัทกุพืน้ที ่

 ความทันสมยั  หมายถงึ  การจัดใหม้รีะบบฐานขอ้มลูทีม่กีารปรับปรงุแกไ้ขขอ้มลูใหม้ี

ความทันสมยัพรอ้มทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชนอ์ยูเ่สมอ มกีารท าวจัิยและการประชมุรว่มกบั

หน่วยงานตา่ง ๆ รวมทัง้น าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมยัมาใช ้เพือ่ให ้ ไดข้อ้มลูทีม่ี

ความถกูตอ้งทันสมยั 

 

IT 2: สถาบนัอดุมศกึษาพฒันาและปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลูดา้นนกัศกึษา บคุลากร 

หลกัสตูร  การเงนิอดุมศกึษา และระบบภาวะการมงีานท าของบณัฑติ ตาม

รปูแบบมาตรฐานกลางทีส่ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ .) 

ก าหนดท ัง้ 5 ฐานขอ้มลู 

สถาบนัอดุม ศกึษาตอ้งพัฒนาและปรับปรงุระบบฐานขอ้มลู 5 ฐานขอ้มลู คอื ดา้น

นักศกึษา บคุลากร หลักสตูร การเงนิอดุมศกึษา และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมงีานท าของ

บณัฑติ ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาไดร้ายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ซึง่

เป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์ ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตา มรปูแบบมาตรฐานกลางทีก่ าหนด และสามารถ

น าไปใชไ้ด ้

 

IT 3:   สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารทบทวนกระบวนงานทีส่รา้งคณุคา่ และ ทบทวน

ฐานขอ้มลูเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานตามกระบวนงานทีส่รา้งคณุคา่ อยา่งนอ้ย 

1 กระบวนงาน 

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ หมายถงึ กระบวนการทีม่คีวามส าคัญสงูสดุตอ่การปฏบิตัติาม

ภารกจิของสถาบนัอดุมศกึษาและสรา้งประโยชนใ์หแ้กน่สิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดย

สว่นมากจะเป็นกระบวนการที่ เกีย่วขอ้งกบับคุลากรสว่นใหญ ่ ซึง่มไีดห้ลายกระบวนการ หลาย

ลักษณะทีแ่ตกตา่งกนัตามภารกจิของสถาบนั เชน่ กระบวนการจัดการเรยีนการสอ น กระบวนการ

จัดหรอืพัฒนาหลักสตูร เป็นตน้ 

สถาบนัอดุมศกึษาควรมกี าหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่และจัดท าฐานขอ้มลูเพือ่

สนับสนุนการปฏบิตังิานของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ อยา่งนอ้ย 1  กระบวนการ เพือ่ใหม้ขีอ้มลู

ทีค่รอบคลมุ ถกูตอ้ง และทันสมยัอยูเ่สมอ  
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IT 4 :  สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งจดัสง่ขอ้มลูรายบคุคลดา้นนกัศกึษา บคุลากร หลกัสตูร 

การเงนิอดุมศกึษา และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมงีานท าของบณัฑติ รวมท ัง้ 

รายชือ่เว็บไซตท์ีเ่ผยแพรร่ายงานขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง พรอ้มรายชือ่คณะท างาน

ผูร้บัผดิชอบจดัท าขอ้มลู ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร ให ้สกอ . ภายใน เวลาที่

ก าหนด 

สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนนิการตามแนวทางที ่สกอ. ก าหนด โดย สกอ. จะประเมนิผล

จากระบบฐานขอ้มลู หรอืระบบเครอืขา่ยอเิล็คทรอนคิสต์า่งๆ  ไดแ้ก ่

 วันที ่/ เวลา ทีส่ถาบนัอดุมศกึษา ไดป้้อนขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลูของ สกอ. 

 การตรวจสอบขอ้มลูตาม URL ของเว็บไซตท์ี่ สถาบนัอดุมศกึษาแจง้มายงั 

สกอ . วา่เป็นชอ่งทางการเผยแพรร่ายงานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  รายชือ่

คณะท างาน และชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร 

IT5 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหน้สิติ นกัศกึษา และผูท้ ี่

เก ีย่วขอ้ง สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  ในดา้นนกัศกึษา 

บคุลากร หลกัสตูร ภาวการณ์ มงีานท าของบณัฑติ และขอ้มลูอืน่ ๆ  รวมท ัง้มี

ครภุณัฑก์ารศกึษาและคอมพวิเตอรเ์พยีงพอตอ่การจดัการการศกึษา 

 สถาบนัอดุมศกึษามชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูผลการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร ์

หรอืแผนปฏบิตัริาชการทีส่ถาบนัอดุมศกึษาจัดใ หม้กีารเผยแพรใ่นระบบฐานขอ้มลู เพือ่ใหน้สิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งเหมาะสม* 

ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศ หมายถงึ การทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

ด าเนนิการใหม้รีะบบเครอืขา่ยขอ้มลูและสารสนเทศ เพือ่ใหน้สิติ นักศกึษา และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

สามารถไดรั้บบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว และทั่วถงึมากยิง่ขึน้ โดยมจีดุประสงคท์ีจ่ะลดขัน้ตอนทีไ่ม่

จ าเป็น ลดความสญูเสยีดา้นทรัพยส์นิและเวลาใหแ้กน่สิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัวอยา่งเชน่ การจัดใหม้ศีนูยข์อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนเพือ่ใหบ้รกิาร สบืคน้ขอ้มลู การจัดท า

เว็บไซตข์องสว่นราชการเพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูใหบ้คุคลภายนอกสามารถคน้หาขอ้มลูขา่วสารได ้

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนีก้ารด าเนนิการในขอ้นี ้ยงัหมายความรวมถงึการปฏบิตัติามมาตรา 9 แหง่

พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจัดให ้

มขีอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งนอ้ยตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 9 ของกฎหมาย เพือ่ให ้

ประชาชนเขา้ตรวจดไูด ้  ทัง้นีต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการก าหนด (ประกาศคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ ลงวันที ่ 24 กมุภาพันธ ์2541 

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการจัดใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้

ตรวจด)ู ไดแ้ก ่ตอ้งจัดใหม้สีถานทีห่รอืศนูยข์อ้มลูขา่วสารและขอ้มลูขา่วสารไวใ้หป้ระชาชนเขา้

ตรวจดไูดโ้ดยสะดวก ตอ้งจัดท าดัชนหีรอืรายการขอ้มลูขา่วสารทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอส าหรับ
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ประชาชน  สามารถคน้หาขอ้มลูขา่วสารไดด้ว้ยตนเอง ฯลฯ  ในการจัดขอ้มลูขา่วสารไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดนูี้  กฎหมายไดก้ าหนดใหป้ระชาชนมสีทิธขิอส าเนา หรอืขอส าเนาทีม่คี า

รับรองถกูตอ้งดว้ย  ขอ้มลูขา่วสารของราชการทีห่น่วยงานของรัฐจะตอ้งรวบรวมไวใ้หป้ระชาชน

เขา้ตรวจดไูดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด อยา่งนอ้ยไดแ้ก ่

(1) ผลการพจิารณาหรอืค าวนิจิฉัยทีม่ผีลโดยตรงตอ่เอกชนรวมทัง้ความเห็น

แยง้และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาวนิจิฉัยดังกลา่ว 

(2) นโยบายหรอืการตคีวามทีไ่มเ่ขา้ขา่ยตอ้งตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  ตาม

มาตรา 7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของปีทีก่ าลังด าเนนิการ 

(4) คูม่อืหรอืค าสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่มผีลกระทบถงึสทิธิ

หนา้ทีข่องเอกชน 

(5) สิง่พมิพท์ีไ่ดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(6) สญัญาสมัปทาน สญัญาทีม่ลีักษณะเป็นการผกูขาดตัดตอนหรอืสญัญารว่ม

ทนุกบัเอกชน ในการจัดท าบรกิารสาธารณะ 

(7) มตคิณะรัฐมนตร ีหรื อมตคิณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้โดยกฎหมาย  หรอืโดยมติ

คณะรัฐมนตร ีทัง้นีใ้หร้ะบรุายชือ่รายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เท็จจรงิ  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่

น ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

(8) ขอ้มลูขา่วสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ัดใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูดต้ามขา้งตน้นี้  ถา้มสีว่นทีต่อ้งหา้มมใิห ้

เปิดเผยตามมาตรา 14 หรอืมาตรา 15 อยูด่ว้ย ใหล้บหรอืตัดทอนหรอืท าโดยประกาศอืน่ใดทีไ่ม่

เป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนัน้ 

* ทัง้นี ้ในการจัดใหม้คีรภุณัฑก์ารศกึษาและคอมพวิเตอรเ์พยีงพอตอ่การจัดการ

การศกึษา นัน้ ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร

เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 2551 

 

IT6 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการตดิตาม เฝ้าระวงั และเตอืนภยั (Warning 

System) เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้ในการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตั ิ

ราชการหรอืตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ หรอืตามแผนงาน /โครงการ

ส าคญั  

แนวทางการท าใหม้ัน่ใจวา่ระบบการตดิตาม เฝ้าระวัง และเตอืนภยั (Warning System) 

มคีวามไวในการบง่ชีถ้งึการเปลีย่นแปลง อาจมาจากกระบวนการทบทวนวธิกีารวัดผล ความถีใ่น

การทบทวนระบบ การมกีระบวนการในการคน้พบการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว การมตีัวชีว้ัดที่

หลากหลายและครอบคลมุ การมตีัวชีว้ัดน า (Leading Indicators) เป็นตน้ 

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_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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การจัดระบบการตดิตาม เฝ้าระวัง และเตอืนภัย (Warning System) ใหม้คีวามไวในการ

บง่ชีถ้งึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ทัง้จากภายในและภายนอก อาจมแีนวทางการด าเนนิการได ้

ดังนี ้

 สถาบนัอดุมศกึษาอาจจัดประเภทของตัวชีว้ัดออกเป็นระดับตา่ง ๆ เพือ่ให ้

ไวตอ่การตดิตาม เฝ้าระวังเพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ เชน่ ตัวชีว้ดัทีต่อ้งตดิตามมากเป็นพเิศษ (มี

ผลกระทบตอ่ความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของสว่นราชการ และมผีลกระทบตอ่นสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเห็นไดช้ดั) ตัวชีว้ัดทีต่อ้งตดิตามมาก และตัวชีว้ัดทีต่อ้งตดิตามเป็นปกต ิ

 เมือ่แยกประเภทตัวชีว้ัดแลว้ ควรก าหนดระยะเวลาการตดิตามใหส้อดคลอ้ง

กบัประเภทตัวชีว้ัดทีก่ าหนด เชน่ ตัวชีว้ัดทีต่อ้งตดิตามมากเป็นพเิศษ ควรตดิตามทกุสปัดาห ์

ตัวชีว้ัดทีต่อ้งตดิตามมาก ควรตดิตามทกุเดอืน เป็นตน้ 

 สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดใหม้ตีัวชีว้ัดหลักและตัวชีว้ัดยอ่ยทีส่อดคลอ้ง

เชือ่มโยงกนั โดยเฉพาะตัวชีว้ัดทีอ่ยู่ ในรปูของตัวชีว้ัดน า (Leading Indicators) เพือ่ใชต้ดิตาม

และรับทราบผลการด าเนนิงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจะบรรลผุลลัพธไ์ดห้รอืไม ่ซึง่

หากผลตามตัวชีว้ัดน าไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้สถาบนัอดุมศกึษาจะไดส้ามารถรับมอืและ

แกไ้ขสถานการณ์ไดท้ันตอ่การเปลีย่นแปลงได ้

 สถาบนัอดุมศกึษาอาจเลอืกใชก้ลไกทีช่ว่ยในระบบการตดิตาม เฝ้าระวัง 

และเตอืนภยั (Warning System) ได ้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนับสนุน เชน่ การ

ก าหนดระบบการเตอืนภยั (Warning System) แบบสญัญาณไฟจราจร การจัดตัง้หอ้งปฏบิตักิาร 

(Operation Room, Management Cockpit, War Room) เป็นตน้ 

โดยทีร่ะบบการตดิตาม เฝ้าระวัง และเตอืนภยั (Warning System) ดังกลา่ว จะ

กอ่ใหเ้กดิ ระบบทีช่ว่ยผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษาในการปฏบิตัริาชการใหท้ันตอ่การเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก ่ระบบชว่ยสนับสนุนการตัดสนิใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบ

สารสนเทศส าหรับผูบ้รหิาร (Executive Information System : EIS) และระบบสารสนเทศทาง

ภมูศิาสตร ์(Geographic Information System : GIS) เป็นตน้ 

 

IT7 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจดัท าแผนการจดัการความรู ้และน าแผนไปปฏบิตั ิ

 แผนการจัดการความรู ้ หมายถงึ แผนทีส่นับสนุนการด าเนนิงานตามประเด็นยทุธศาสตร์

ของสว่นราชการ ประกอบดว้ย กจิกรรมการจัดการความรูต้า่ง ๆ เชน่ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การจัด

องคค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบและเขา้ถงึงา่ย การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวัล เป็นตน้ 

 ความแตกตา่งของแผนการจัดการความรูใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 คอื  

o สว่นราชการเลอืกองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น 3 องคค์วามรูจ้ากอยา่งนอ้ย 2 ประเด็น

ยทุธศาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนั และไมค่วรซ ้าซอ้นกบัองคค์วามรูท้ีส่ว่นราชการไดเ้คยเลอืกมาจัดท า

แผนการจัดการความรูไ้ปแลว้ แตห่ากจ าเป็นตอ้งเป็นองคค์วามรูเ้ดมิ สว่นราชการจะตอ้งทบทวน
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และเพิม่เตมิองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการปฏบิตัริาชการใหม้ากขึน้หรอืครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้อยา่ง

ชดัเจน พรอ้มระบเุหตผุลทีเ่ลอืกองคค์วามรูนั้น้ประกอบดว้ย 

o การจัดท าและปฎบิตัติามแผนการจัดการความรู ้(แบบฟอรม์ 2) ควรมรีายละเอยีด

กจิกรรมการจัดการความรูต้า่งๆ ตามขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ตอน ( Knowledge  Management  Process 

= KMP) และกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง  6 องคป์ระกอบ ( Change Management  

Process = CMP) น ามาบรูณาการรว่มกนั โดยสว่นราชการอาจจะไมต่อ้งน าความสมัพันธร์ะหวา่ง 

KMP และ CMP มาท า Matrix กนัก็ได ้ แตส่ามารถอา้งองิ CMP ทัง้  6 องคป์ระกอบลงไปใน  

แตล่ะขัน้ตอนของการจัดการความรู ้( ดังชอ่งหมายเหตตุามตัวอยา่งแนบ) ส าหรับกจิกรรมยกยอ่ง

ชมเชย ( CMP องคป์ระกอบที ่6 ) นัน้ควรแสดงใหเ้ห็นชดัเจนเป็นรปูธรรมเพิม่เป็นกจิกรรมที ่ 8 

ในแบบฟอรม์ 2 เพือ่สง่เสรมิและผลักดันความเขา้ใจ  ในการจัดท าแผนการจัดการความรูใ้หม้าก

ยิง่ขึน้ 

o สว่นราชการควรตอ้งด าเนนิกจิกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ไดส้ าเร็จ

ครบถว้นทกุกจิกรรม และสามารถด าเนนิการทีค่รอบคลมุกลุม่เป้าหมายได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

ในทกุกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีร่ะบไุวใ้นแตล่ะขัน้ตอน  

 (รายละเอยีดตามภาคผนวก ง-1) 

 

หากมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ  กรณุาตดิตอ่ กลุม่บรหิารการเปลีย่นแปลง 6 ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางกลิน่จันทร ์ เขยีวเจรญิ เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9939 

2. นางกลัยาณ์  ภวูนันท ์ เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8841  

3. นายไพสฐิ  สคุันธรส  เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8837 
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หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล 

 

 

สิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุทีอ่งคก์รในปัจจบุนัจะตอ้งใหค้วามส าคัญอยา่งยิง่คอืการบรหิารจัดการ ทนุ

มนุษย ์(Human Capital) ซึง่เป็นวธิกีารสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัยคุเศรษฐกจิ  องค์

ความรู ้(Knowledge Economy) โดยการใหค้วามส า คัญกบัการบรหิารคน นับตัง้แตก่ารสรรหา

คัดเลอืก พัฒนาองคค์วามรู ้สรา้งแรงจงูใจ และการรักษาคน เพือ่สรา้งความผกูพันของบคุลากร

ทีม่ตีอ่องคก์ร ดังนัน้ องคก์รจะตอ้งบรหิารจัดการและพัฒนาเพือ่ใหบ้คุลากรมศีักยภาพทีด่ทีีส่ดุ 

ผูบ้รหิารองคก์รจะตอ้งสง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามสามารถจัดการแกปั้ญหาเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

มคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามเป็นผูน้ าทีม่วีสิยัทัศน ์และสามารถท างาน

รว่มกบัผูอ้ ืน่ได ้ 

 ในหมวดการมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล เป็นการประเมนิวา่ระบบงาน และระบบการเรยีนรู ้

ของบคุลากรและการสรา้งแรงจู งใจ ชว่ยใหบ้คุลากรพัฒนาตนเองและใชศ้ักยภาพอยา่งเต็มที่

เพือ่มุง่ไปในแนวทางเดยีวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผนปฏบิตักิารโดยรวมของสถาบนัอดุมศกึษา

อยา่งไร รวมทัง้ประเมนิความใสใ่จการสรา้งและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน สรา้ง

บรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การปฏบิตังิานของบคุลากร ซึง่จ ะน าไปสูผ่ลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิและ

ความเจรญิกา้วหนา้ของบคุลากรและสถาบนัอดุมศกึษา 

 

HR1 : สถาบนัอดุมศกึษามกีารจดัระบบบรหิารงานบคุคล (Human Resource Management) 

ซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอื 

ความคลอ่งตวัและการกระจายอ านาจการตดัสนิใจ และความผกูพนัตอ่สถาบนั 

 การจัดระบบบรหิารงานบคุคล สามารถด าเนนิการได ้2 วธิ ีคอื วธิกีารทีเ่ป็นทางการและ

ไมเ่ป็นทางการ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบรรลพุันธกจิและเป้าหมายและวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดไว ้  

วธิกีารทีเ่ป็นทางการ คอื การจัดการท างานตาม โครงสรา้งขององคก์ร  วธิกีารทีไ่มเ่ป็นทางการ 

เชน่ การจัดการท างานเป็นทมี หรอืหน่วยงานเฉพาะกจิ  เป็นตน้  ซึง่การจัดระบบงานทีด่คีวร

สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอื การกระจายอ านาจการตัดสนิใจ และเกดิความคลอ่งตัวในการ

ปฏบิตังิาน  ซึง่ในการระบบการท างาน ครอบคลมุถงึ วธิกีารจัดการท างานของ บคุลากรเป็นกลุม่

งาน การบรหิารก าลังคน วธิกีารจัดการใหแ้ตล่ะต าแหน่งงานท างานตามความรับผดิชอบให ้

บรรลผุล การบรหิารคา่ตอบแทน การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร การยกยอ่งชมเชย 

การสรา้งความกา้วหนา้ใหก้บับคุลากร 
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HR2 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดปจัจยัทมีผีลตอ่คว ามผาสกุ และความพงึพอใจ 

ของบคุลากร รวมท ัง้ตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุปจัจยั ดงักลา่วใหม้คีวาม

เหมาะสม เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานและใหเ้กดิความผกูพนัตอ่สถาบนั 

 

 1. การก าหนดปจัจยัทมีผีลตอ่ความผาสกุ ความพงึพอใจ และของบคุลากร 

  ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ความผาสกุ ความพงึพอใจ และการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่

บคุลากร แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท  

  1.1 ปัจจัยทีส่รา้งแรงจงูใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยทีจ่ะน าไปสูค่วามพงึ

พอใจในการท างาน ไดแ้ก ่ความส าเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกยอ่งชมเชยหรอืการยอมรับ 

ปรมิาณงานทีรั่บผดิชอบ การกระจายอ านาจการตัดสนิใจ ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน เป็นตน้ 

  1.2 ปัจจัยทีส่รา้งบรรยากาศในการท างาน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการท างานและเป็นปัจจัยทีจ่ะสามารถป้องกนัการเกดิความไมพ่งึ

พอใจในการท างาน  ไดแ้ก่ นโยบายและการบรหิารงาน การใหค้า่ตอบแทน ความสมัพันธก์บั

ผูบ้งัคับบญัชา ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาหรอืเพือ่นรว่มงาน สภาพแวดลอ้มในการท างานครอบคลมุดา้น

สขุอนามยั ความปลอดภยั การป้องกนัภยั อปุกรณ์การปฏบิตังิาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบรกิาร

และสวัสดกิาร การตดิตอ่สือ่สาร ความมัน่คงในงาน และการใหโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั เป็นตน้ 

  ในการก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความผาสกุ ความพงึพอใจ และแรงจงูใจของ

บคุลากรทกุระดับ ทกุประเภท ควรค านงึถงึความเสมอภาค ความโปรง่ใส ่ความเป็นธรรม ความ

สมคัรใจ ความจ าเป็นและความเรง่ดว่นประกอบดว้ย อกีทัง้ ผูบ้รหิารตอ้งใหบ้คุลากรในองคก์รมี

สว่นรว่ม โดยการส ารวจความคดิเห็นของบคุลากรเพือ่น าความคดิเห็นดังกลา่วมาก าหนดปัจจัย 

เชน่ การส ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัความรูส้กึของบคุลากรทีม่ตีอ่องคก์ร ความพงึพอใจ

เกีย่วกบัระบบการบรหิารจัดการ ความพงึพอใจเกีย่วกบัระบบสวัสดกิารของสถาบนัฯ เป็นตน้ 

 2. การวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความผาสกุ ความพงึพอใจ และการ

สรา้งแรงจงูใจของบคุลากร  

  เมือ่สถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนนิการส ารวจปัจจัยดังกลา่วแลว้ ตอ้งน ามา

วเิคราะหจั์ดล าดับความส าคัญของปัจจัยตา่ง ๆ ทีม่ผีลตอ่การปฏบิตังิานของบคุลากร หรอื

ก าหนดตัวชีว้ัดและวธิปีระเมนิความผาสกุ ความพงึพอใจ และแรงจงูใจของบคุลากร เชน่  ขอ้มลู

ดา้นความปลอดภยัและการหยดุงาน อตัราการเขา้ออกงานของบคุลากร การมสีว่นรว่มใน

กจิกรรมตา่ง ๆ การรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ความปลอดภยั ผลการส ารวจความคดิเห็นของบคุลากร ผล

การส ารวจความพงึพอใจของบคุลากร ความเขา้ใจของบคุลากรในบทบาทหนา้ทีข่องตน การรับรู ้

ขอ้มลู เป็นตน้ และน ามาปรับปรงุปัจจัยดา้นตา่ง ๆ โดยในกระบวนการทีต่อ้งการจะสรา้งใหเ้กดิ

แรงจงูใจที่ดนัีน้ ตอ้งมกีารจัด และก าหนดปัจจัยตา่งๆ ทัง้สองกลุม่ คอืปัจจัยทีส่รา้งแรงจงูใจ และ

ปัจจัยทีส่รา้งบรรยากาศในการท างานทัง้สองอยา่งพรอ้มกนั ซึง่สถาบนัฯ ควรสรา้งบรรยากาศใน
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การท างานใหผู้ป้ฎบิตังิานเกดิความพงึพอใจโดยค านงึถงึปัจจัยดังกลา่ว ซึง่ไดแ้ก่ มสีภาพแวดลอ้ม

ในการท างานทีด่ ีนโยบายและการบรหิารจัดการทีช่ดัเจน  ความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งบคุคลในที่

ท างาน เงนิเดอืนทีเ่หมาะสม  ประโยชนต์อบแทนทีเ่พยีงพ อรวมทัง้ความมัน่คงของงาน เป็นตน้  

ดังนัน้ปัจจัยค ้าจนุเหลา่นีจ้งึมคีวามส าคัญและมคีวามจ าเป็น  และเมือ่มปัีจจัยเหลา่นีอ้ยูแ่ลว้ก็จะ

เป็นการงา่ยทีจ่ะจงูใจผูป้ฎบิตังิาน  โดยใชปั้จจัยจงูใจเพือ่ใหผู้ป้ฎบิตังิานท างานอยา่งมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

    ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน  

   สภาพแวดลอ้มในการท างาน ครอบคลมุถงึดา้นการปฏบิตังิาน สขุอนามยั ความ

ปลอดภยั การป้องกนัภยั อปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน 

  ความเหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน หมายถงึ สภาพแวดลอ้มเอือ้ตอ่การปฏบิตังิาน

ใหบ้รรลเุป้าหมายตามพันธกจิ และบคุลากรมคีวามพงึพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 

  สถาบนัอดุมศกึษาควรวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นอยูใ่น

ปัจจบุนั เพือ่น ามาออกแบบ ปรับปรงุ และจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิานของ

บคุลากรทกุกลุม่ เพือ่สรา้งความ พงึพอใจใหก้บับคุลากรและเสรมิสรา้ งประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิาน ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของบคุลากรทีด่ขี ึน้ เชน่ ดา้นสขุอนามยั มกีารจัดบรกิาร

ตรวจสขุภาพบคุลากรประจ าปี จัดกฬีา กจิกรรมสนัทนาการตา่ง ๆ ดา้นความปลอดภยั มบีนัไดหนไีฟ

ในอาคารสงู โทรทัศนว์งจรปิด มกีารแลกบตัรผา่นเขา้ออกส าหรับบคุคลภายนอก ดา้นการป้องกนั

ภยั มรีะบบป้องกนัอคัคภียั  มแีผนการเตรยีมความพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิและภยัพบิตั ิดา้นการ

ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างาน มกีารจัดสถานทีท่ างานใหส้ะอาด มอีากาศถา่ยเท แสง

สวา่งเพยีงพอ ปรับภมูทิัศนส์วนหยอ่ม ดา้นอปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน มกีารปรับปรงุอปุกรณ์ให ้

ทันสมยัและใชง้านไดต้ลอดเวลา เป็นตน้  

นอกจากนีค้วรด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจของบคุลากรตอ่สภาพแวดลอ้ม

ในการปฏบิตังิาน หรอือาจก าหนดตัวชีว้ัดและเป้าหมายเพือ่ทบทวนการด าเนนิการในเรือ่ง

ดังกลา่วใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

    การจดัระบบการสนบัสนนุบคุลากรในเรือ่งนโยบาย สวสัดกิาร** และ

การบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบคุลากร 

  แนวทางในการสนับสนุนบคุลากร  เชน่ การใหค้ าปรกึษา  กจิกรรมสนัทนาการ

หรอืงานประเพณีตา่ง ๆ  การใหก้ารศกึษานอกเหนอืจากงานในหนา้ที ่การดแูลบตุรของบคุลากร 

ในชัว่โมงท างาน การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงานในหนา้ทีห่รอืการแบง่งานกนัท า การอนุญาตใหล้า

หยดุกรณีพเิศษเพือ่รับผดิชอบครอบครัวหรอืเพือ่บรกิารชมุชน  การฝึกอบรมเรือ่งความปลอดภยั

ในทีพั่กอาศัย  เวลาและสถานทีก่ารท างานแบบยดืหยุน่  การชว่ยใหบ้คุลากรหางานใหมเ่มือ่ถกู

เลกิจา้ง สวัสดกิารหลังเกษียณอาย ุการขยายเวลาครอบคลมุในการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
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  นอกเหนอืจากระเบยีบสวัสดกิารกลางทีก่ าหนดไว ้สถาบนัอดุมศกึษาควรมกีาร

ส ารวจความตอ้งการของบคุลากรในเรือ่งนโยบาย สวัสดกิาร การบรกิารเพิม่เตมิ เชน่ ชัว่โมงการ

ท างานทีย่ดืหยุน่ การจัดบรกิารรถรับสง่ กจิกรรมการเรยีนรู ้การใหก้ารศกึษานอกเหนอืจาก งาน

ในหนา้ที ่การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงานในหนา้ทีห่รอืการแบง่งานกนัท า เป็นตน้ และน ามาก าหนด

เป็นโยบายจัดระบบสวัสดกิาร การใหบ้รกิาร รวมถงึการจัดสภาพแวดลอ้มของการท างานให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบคุลากรแตล่ะระดับแตล่ะประเภท รวมทัง้ด าเนนิการส ารวจความ

พงึพอใจตอ่สวัสดกิาร บรกิารตา่ง ๆ ทีจ่ัดให ้เพือ่ทบทวนและปรับปรงุใหเ้หมาะสมตอ่ไป 

      **ในการบรหิารสวัสดกิารควรด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามาตรฐาน

สถาบนัอดุมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเมือ่วันที่  12 พฤศจกิายน 2551 ในดา้นการ

บรหิารจัดการ 

 

HR 3 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการประ เมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรทีม่ ี

ประสทิธผิล* และเป็นธรรม รวมท ัง้มกีารแจง้ผลการประเมนิใหบ้คุลากรทราบ เพือ่

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้ 

 สถาบนัอดุมศกึษาควรก าหนดใหม้รีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร ซึง่อาจ

ด าเนนิการตามแนวทาง ดังนี้ 

  1. ประกาศหลักเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน และมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

ใหบ้คุลากรทราบ 

  2. บคุลากรทกุคนจัดท ารายงานผลการปฏบิตังิานเพือ่ใหผู้บ้งัคับบญัชาพจิารณา 

  3. ผูบ้งัคับบญัชาสรปุผลการประเมนิ 

  4. จัดเรยีงล าดับผลการประเมนิ 

  5. เมือ่ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานเสร็จแ ลว้ ผูบ้งัคับบญัชาชัน้ตน้ทีเ่ป็นผู ้

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน แจง้ผลการประเมนิใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาทีถ่กูประเมนิทราบเป็นรายบคุคล  

ส าหรับบคุลากรทีม่ผีลการประเมนิอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรงุ ใหผู้บ้งัคับบญัชาชัน้ตน้แจง้ผลการ

ประเมนิใหข้า้ราชการผูนั้น้ทราบเป็นรายบคุคล และใหช้ีแ้จง แนะน า หารอืแนวทางพัฒนาปรับปรงุ

การปฏบิตังิานตอ่ไป 

 นอกจากนัน้ สถาบนัฯ ควรมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีส่ามารถจ าแนกความ

แตกตา่งและจัดล าดับผลการปฏบิตังิานของบคุลากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และด าเนนิการให ้

สอดคลอ้งกบัระบบงานของสถาบนัฯ โดยการประเมนิผล การปฏบิตังิานสามารถพจิารณาจาก

ผลงานทีไ่ดจ้ากการด าเนนิงานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และผลงานทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิาน

ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

 * การด าเนนิการตาม HR 3 สอดคลอ้งตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บป ระมาณ (PART) ในค าถาม  ง-7 หน่วยปฏบิตันิ าสง่ผลผลติของ

หน่วยงานมกีารประเมนิบคุคลผูรั้บผดิชอบผลผลติในการน าสง่ผลผลติวา่มปีระสทิธภิาพ หรอืไม ่อยา่งไร 
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HR4 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหค้ณาจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ

สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั    

 ประสทิธภิาพการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  หมายถงึ การทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

ก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าของสถาบนัมกีารจัดกระบวนการสอนทีค่ านงึถงึความแตกตา่งเฉพาะตัว

ของนสิตินักศกึษา และจัดใหน้สิตินักศกึษามสีว่นรว่มในกจิกรรมการสอนมากทีส่ดุ เชน่ การเปิด

โอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้วจัิยโดยอสิระในรปูโครงการวจัิยสว่นบคุคล  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

มโีอกาสเลอืกเรยีนไดห้ลากหลายวชิาทัง้ในและนอกคณะ โดยสถาบนัเปิดรายวชิาเลอืกเสรทีี่

ครอบคลมุองคค์วามรูต้า่งๆ การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญโดยการก าหนดจ านวน

หน่วยกติหรอืจ านวนชัว่โมงเรยีนภา คปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารและ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

อยา่งพอเพยีง มกีารจัดสมัมนา จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร จัดท าโครงงาน มกีารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่

พัฒนาการเรยีนรูข้องอาจารยแ์ละผูเ้รยีน   มกีารเรยีน การสอนทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

(Internet) มหีอ้งสมดุและระบบสบืคน้ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่พยีงพอทีน่สิตินักศกึษาจะศกึษาหา

ความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง  

สถาบนัอดุมศกึษาอาจมแีนวทางในทางการประเมนิประสทิธภิาพการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน   

    เป็นส าคัญ  โดยใชก้ารเก็บขอ้มลูจรงิจากอาจารยป์ระจ าของสถาบนั  โดยพจิารณาจากการ

เขยีนแผนการจัดประสบการณ์ หรอืการจัดกจิกรรมในชัว่โมงการเรยีนการสอน  สดัสว่นจ านวน

หน่วยกติหรอืจ านวนชัว่โมงเรยีนภาคปฏบิตักิบัชัว่โมงเรยีนในชัน้เรยีน  การส ารวจขอ้มลูจากนสิติ

นักศกึษาและอาจารยป์ระจ าของสถาบนั หรอืการวจิัยหรอืการประเมนิผลหรอืการจัดเก็บรอ่งรอย

หลักฐานจากการศกึษาขอ้มลูดว้ยวธิกีารอืน่ๆ เชน่ การสงัเกตการเรยีนการสอน การสงัเกตวธิกีาร

ตัง้ปัญหาหรอืตัง้โจทยข์องผูส้อน และพจิารณาจากงานทีผู่ส้อนมอบหมาย เป็นตน้ 

 ในการสง่เสรมิใหค้ณาจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

ส าคัญ สามารถด าเนนิการได ้ดังนี ้

  1. สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าสว่นใหญ ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ รูเ้ป้าหมายของการ

จัดการศกึษา และหลักสตูรการศกึษาอดุมศกึษา และด าเนนิการไดต้ามแนวทางทีก่ าหนด 

  2. มมีาตรการใหอ้าจารยป์ระจ าสว่นใหญ ่ ด าเนนิการวเิคราะหศ์ักยภาพของ

ผูเ้รยีนและเขา้ใจผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล และน าผลการวเิคราะหศ์ักย ภาพผูเ้รยีนนีม้าปรับปรงุ

แผนการสอนในแตล่ะรายวชิาและแตล่ะภาคการศกึษาใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 

  3. มกีารส ารวจหรอืการวจัิยหรอืการประเมนิประสทิธภิาพการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน

เป็นส าคัญของอาจารยป์ระจ าของสถาบนั  และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรับปรงุพัฒนาการจัดการสอน

ของอาจารยป์ระจ าสว่นใหญ ่  ใหเ้ป็นการจัดประสบการณ์ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญได ้ โดยการลด

สดัสว่นการถา่ยทอดความรูข้องอาจารย ์และเพิม่สดัสว่นการปฏบิตัจิรงิ และการแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ะหวา่งผูเ้รยีนใหม้ากขึน้ 
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  4. น าขอ้มลูผลการส ารวจหรอืการวจัิยหรอืการประเมนิประสทิธภิาพการสอน

ตามประเด็นที ่ 3 มาด าเนนิการสนับสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าสว่นใหญ ่ มคีวามสามารถในการใช ้

เทคโนโลยใีนการพัฒนาการเรยีนรูข้องตนเองและผูเ้รยีน 

  5. น าขอ้มลูผลการส ารวจหรอืการวจัิยหรอืการประเมนิประสทิธภิาพการสอน

ตามประเด็นที ่3 หรอืการจัดใหม้กีารประเมนิผลการจัดการสอนของอาจาร ยป์ระจ าของสถาบนัที่

สอดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ัดใหผู้เ้รยีนและองิพัฒนาการของผูเ้รยีน โดยเป็นการประเมนิ

เพือ่พัฒนาการเรยีนรูแ้ละการประเมนิเพือ่ตัดสนิผลการเรยีนรูท้ีค่ านงึถงึความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคล และสามารถน าผลทีไ่ดม้าปรับเปลีย่น  การจัดการสอนของอาจารยป์ร ะจ าสว่นใหญ ่ เพือ่

พัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพได ้

  6. มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระบวนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ใน

ระดับหลักสตูร และ/หรอืระดับสาขาวชิา และ/หรอืระดับคณะ เพือ่สรปุผลการด าเนนิงานโดยรวม

ของสถาบนั โดยพจิารณาถงึกระบวนการทีใ่หค้วามส าคัญกบัผู เ้รยีนและประโยชนท์ีผู่เ้รยีนไดรั้บ 

รวมถงึความคุม้คา่ของการใชง้บประมาณ ในการจัดการศกึษาของสถาบนั 

  7. มกีารสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าสว่นใหญท่ างานวจัิยเพือ่พัฒนาสือ่และการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน และน าผลการวจัิยไปใชเ้พือ่พัฒนาผูเ้รยีน 

 

HR5 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์มกีาร

วางแผนป้องกนั การกระท าผดิจรรยาบรรณฯ  มมีาตรการก ากบัดแูลและด าเนนิการ

กบัผูไ้มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ รวมท ัง้ มแีนวทางการใหร้างวลัผูป้ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่ป็นแบบอยา่งได้ 

 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนนิการสง่เสรมิและก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

วชิาชพีทีไ่ดก้ าหนด โดยสามารถด าเนนิการได ้ดังนี ้

  1. สรา้งชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารทีห่ลากหลาย เพือ่รับขอ้มลูป้อนกลับและ

ความคดิเห็นทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ รวมทัง้ขอ้รอ้งเรยีนอืน่ ทีม่ตีอ่คณาจารยข์องสถาบนัใน

เรือ่งจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์จากผูรั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีประโยชน ์และสถาบนัน า

ขอ้มลูนีไ้ปใชอ้ยา่งเป็นระบบในการก ากบัดแูลและการสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี

คณาจารย ์

 2. พัฒนาระบบและกลไกการก ากบัดแูลและการสง่เสรมิการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยใ์หด้ยี ิง่ขึน้ มกีารวางแผนป้องกนัการกระท าผดิจรรยาบรรณฯ มกีาร

ก าหนดหรอืปรับปรงุมาตรการก ากบัดแูลและด าเนนิการกบัผูไ้มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ อยา่ง

จรงิจัง รวมทัง้ มแีนวทางการใหร้างวัลผูป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่ป็นแบบอยา่งได ้

  3. มกีารตดิตามความกา้วหนา้และมกีารประเมนิประสทิธผิล การด าเนนิงานตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์และจัดท าเป็นรายงาน เสนอตอ่ผูม้อี านาจและ /หรอืผูบ้รหิาร

สถาบนั 
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 ตลอดจนควรมกีารวางแผนป้องกนัการกระท าผดิจรรยาบรรณฯ มมีาตรการก ากบัดแูล

และด าเนนิการกบัผูไ้มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ รวมทัง้ มแีนวทางการใหร้างวัลผู ้ ปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่ป็นแบบอยา่งได ้

HR 6  : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนนิการตามแผน กลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากร

บคุคลทีก่ าหนดไวใ้น SP3 ไปปฏบิตั ิเพือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถ

ปฏบิตังิานใหบ้รรลผุลตามเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

 1. การด าเนนิการตามแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 การจัดท าแผนดา้นทรัพยากรบคุคล  เป็นกระบวนการทีส่ าคัญทีส่ดุทีจ่ะสรา้งความ

สอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตรร์ะหวา่งการบรหิารทรัพยากรบคุคลกบัเป้าหมายยทุธศาสตรข์อง

สถาบนัฯ นอกจากนี้  การจัดท าแผนดา้นทรัพยากรบคุคลยงัเป็นการเพิม่บทบาทของงานบรหิ าร

ทรัพยากรบคุคลจากการมุง่เนน้เพยีงงานประจ า  (Routine Work) ซึง่เป็นงานในเชงิรับมาเป็น

การวางแผนในเชงิรกุ เพือ่หาแนวทางปฏบิตัวิา่กจิกรรมตา่งๆ ทีห่น่วยงานบรหิารทรัพยากรบคุคล

ด าเนนิการอยู ่เชน่ การวางแผนอตัราก าลัง การพัฒนาบคุลากร การจัดสวัสดกิาร จะสามารถชว่ย

ใหส้ถาบนัฯนัน้ๆ บรรลผุลสมัฤทธิต์ามประเด็นยทุธศ์าสตรท์ีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งไร โดยการก าหนด

กลยทุธแ์ละการจัดล าดับความส าคัญของกจิกรรมตา่งๆ ในการบรหิารทรัพยากรบคุคลนัน้ จะเป็น

ปัจจัยส าคัญส าหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดา้นบคุคลตอ่ไป 

ดังนัน้ ในการน าแผนดา้น ทรัพยากรบคุคลไปปฏบิตั ิตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น SP 3 ควร

ครอบคลมุในเรือ่ง  

 การวางแผนและบรหิารก าลังคน 

 การพัฒนาบคุลากร และการพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร 

 การบรหิารทรัพยากรบคุลากรทีม่ทีักษะหรอืสมรรถนะสงูในสายงานหลัก 

 การสรา้ง/พัฒนาขา้ราชการเพือ่สบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร 

 การสรา้งความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานใหแ้กบ่คุลากร 

 การจัดระบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกจิกรรมและกระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

 การปรับปรงุระบบงาน โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิการมอบอ านาจการตัดสนิใจใหแ้ก่

บคุลากรมากขึน้ เกดิความคลอ่งตั วในการปฏบิตังิาน  และการมสีว่นรว่มของ

บคุลากรในการบรหิารจัดการ 

 การปรับปรงุระบบการยกยอ่ง ชมเชย โดยมุง่เนน้ใหส้อดคลอ้งกบัประสทิธภิาพ

การท างานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 

 การปรับปรงุระบบสรรหา คัดเลอืก และการรักษาบคุลากร 

 การปรับปรงุการพัฒนาบคุลากร เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความสามารถในการ

ปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตังิานอยา่งไดผ้ลด ี 
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 2. การพฒันาบคุลากร 

 การพัฒนาบคุลากรเป็นเป็นกระบวนการบรหิารงานบคุคลทีต่อ้งปฏบิตัอิยูต่ลอดเวลาเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บับคุลากร  ตลอดจนท าใหบ้คุลากรมคีวามเตบิโตกา้วหนา้และทันตอ่การ

เปลีย่นแปลง ซึง่การพัฒนาบคุลากรสามารถด าเนนิการได ้2 รปูแบบ คอื แบบทีเ่ป็นทางการ เชน่ 

การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นตน้ และแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ เชน่ การสอนงาน การเป็นพีเ่ลีย้ง 

การสอนแนะ (Coaching) และ การสอนงานอยา่งใกลช้ดิ (Mentoring) เป็นตน้  

 

HR 7 :  สถาบนัฯมแีผนการสรา้งความกา้วห นา้ในสายงานใหแ้กบ่คุลากร * เพือ่สรา้ง

ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 

 การก าหนดแผนการสรา้งความกา้วหนา้ในงานจะเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน  

และ จะท าใหบ้คุลากรทราบความกา้วหนา้ของตนเอง อกีทัง้ การก าหนดแผนการสรา้งความ 

กา้วหนา้ในงานทีช่ดัเจนสามารถน ามา ใชใ้นการออกแบบแผนการพัฒนาบคุลากรในเรือ่งตา่ง ๆ 

ไดเ้หมาะสม เชน่ การสรรหาและการคัดเลอืกบคุลากร เพือ่เตรยีมความพรอ้มของก าลังคนใน

ต าแหน่งงานทีว่า่ง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร เพือ่พัฒนาความสามารถเขา้สู่

ต าแหน่งงาน หรอืโอนยา้ยงาน การพัฒนาศักยภาพบคุลากรรายบคุคล เป็นตน้ 

 การจัดท าแผนการสรา้งความกา้วหนา้ในงานใหก้บับคุลากรควรอยูบ่นพืน้ฐานของความ

สมรรถนะ (Competency) ของกลุม่งาน ซึง่เริม่จากการก าหนดประเภทกลุม่งาน (Job Family) 

ใหช้ดัเจน โดยกลุม่งานทีก่ าหนดขึน้มานัน้จะพจิารณาจากความสามารถทีเ่หมอืนกนัใหจ้ัดอยูใ่น

กลุม่งานเดยีวกนั หลังจากนัน้พจิารณาโอกาสความกา้วหนา้ของแตล่ะต าแหน่งงาน ในการเลือ่น

ต าแหน่งหรอืการโอนยา้ยกลุม่งานใหม้คีวามเหมาะสม 

 

 เพือ่ใหก้ารด าเนนิการในหมวด 5 เกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล สถาบนัฯควรใหค้วามส าคัญในการสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรและผูท้ีเ่กีข่วขอ้ง 

โดยอาจก าหนดเป็นแผนงาน /โครงการรองรับ หรอืก าหนดใหม้กีจิกรรมด าเนนิการตา่ง ๆ โดย

ตอ้งมกีารสือ่สารใหบ้คุลากรรับทราบและมสีว่นรว่มในการด าเนนิการ เชน่ 

 (1) การจัดท าแผนการพัฒนาบคุลากรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะและความตอ้งการ 

 (2) การก าหนดวธิกีารปรับปรงุสภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม 

  (3) การก าหนดระบบสนับสนุนบคุลากรในเรือ่งนโยบาย สวัสดกิาร และการบรกิารตา่ง ๆ  

 (4) การก าหนดกลไกในการปรับปรงุความผาสกุ ความพงึพอใจ และการสรา้งแรงจงูใจ 
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ความเชือ่มโยงของการพฒันาองคก์ารในหมวด 5 ตามเกณฑฯ์ ข ัน้พืน้ฐาน 

 

เกณฑฯ์  

ขัน้พืน้ฐาน 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี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 การจดัการกระบวนการ 

 

 

  หมวดการจัดการกระบวนการการปรับปรงุกระบวนการทีส่ าคัญดา้นผลผลติและบรกิาร  

เพือ่การสรา้งคณุคา่  ตอ่ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสี ย และการบรรลพุันธกจิขององคก์ร 

ตลอดจนการปรับปรงุผลการ ด าเนนิการขององคก์ร เป็นหมวดหลักของเกณฑใ์นดา้นกระบวนการที่

ส าคัญทัง้หมด เป็นทีร่วมของขอ้ก าหนดตา่ง  ๆ  เพือ่ใหก้ารจัดการกระบวนการมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล   เชน่ การออกแบบทีม่ปีระสทิธผิล  การมุง่เนน้ที่ การป้องกนัความผดิพลาดของ

กระบวนการ ความเชือ่มโยงกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และองคก์รอืน่  ๆทีป่ฏบิตังิาน

เกีย่วขอ้งกนั โดยมุง่เนน้การสรา้งคณุคา่แกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ  รวมทัง้ผลการด าเนนิการ

ดา้นการปฏบิตักิารและการเงนิ รวมถงึระยะเวลาปฏบิตังิาน ตลอดจนการประเมนิผล  การปรับปรงุ

อยา่งตอ่เนือ่ง และการเรยีนรูข้ององคก์ร 

 การจัดการกระบวนการจงึมุง่เนน้ทีค่วามคลอ่งตัว  การลดตน้ทนุ  และการลดรอบเวลา   

ซึง่องคก์รควรจัดการกระบวนการใหม้คีวามสามารถในการปรับตัวหรอืการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

ยดืหยุน่ และมปีระสทิธผิลตอ่ความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืความสามารถในการใหบ้รกิาร

ทีห่ลากหลายตามความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเฉพาะราย ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั

ยทุธศาสตรข์ององคก์ร นอกจากนี ้ การจัดการกระบวนการยงัครอบคลมุถงึการออกแบบงานที่

ตัดสนิใจวา่จา้งหน่วยงานภายนอกใหด้ าเนิ นการแทน  การท าขอ้ตกลงกบัผูส้ง่มอบผลติภณัฑ์

หรอืบรกิารทีส่ าคัญ  และการท าขอ้ตกลงดา้นความรว่มมอืในรปูแบบแปลกใหม่    ความยดืหยุน่

อาจจ าเป็นตอ้งอาศัยกลยทุธท์ีจ่ าเป็นและใชป้ระโยชนจ์ากตัวชีว้ัดทีส่ าคัญเพือ่ตดิตามทกุแงม่มุ

ของการจัดการกระบวนการโดยรวม  

 

PM 1 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่จากยทุธศาสตร ์พนัธกจิ 

และความตอ้งการของนสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน์

ของสถาบนั 

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ หมายถงึ กระบวนการทีม่คีวามส าคัญสงูสดุตอ่การปฏบิตัติาม

ภารกจิของสถาบนัอดุมศกึษาและสรา้ง ประโยชนใ์หแ้กผู่รั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดย

สว่นมากจะเป็นกระบวนการที่ เกีย่วขอ้งกบับคุลากรสว่นใหญ ่ ซึง่มไีดห้ลายกระบวนการ หลาย

ลักษณะทีแ่ตกตา่งกนัตามภารกจิของสถาบนั เชน่ กระบวนการจัดการเรยีนการสอน กระบวนการ

จัดหรอืพัฒนาหลักสตูร เป็นตน้ 

 นอกจากนีก้ระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ยงัเป็นตัวก าหนดทีส่ าคัญของการจัดสรรทรัพยากร

และความคุม้คา่ของการใชง้บประมาณแผน่ดนิ แนวคดิในการก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่ก็

เพือ่ใหค้ านงึถงึทีม่าแหง่วัตถปุระสงคข์องกระบวนการส าคัญตา่ง ๆ และองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการ
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ออกแบบกระบวนการเหลา่นัน้ ซึง่ปัจจัยทีม่ผีลตอ่คณุคา่นีอ้าจมกีารแปรเปลีย่นไปตามกาลเวลา 

จงึควรมกีารระบแุนวคดิในการก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่ไว ้เพือ่ใชใ้นการทบทวนและ

ปรับเปลีย่นกระบวนการหากมคีวามจ าเป็นในอนาคต 

           แนวคดิในการก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่นัน้มาจากหลักของการวเิคราะหก์ารสรา้ ง

คณุคา่ (Value Creation Analysis) และการวเิคราะหผ์ลกระทบ (Impact Analysis) ซึง่เป็นการ

วเิคราะหค์ณุคา่ตัง้แตก่ารใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพยแ์ละทรัพยากรทัง้หลาย จนถงึมมุมองของ

คณุคา่ในสายตาของผูรั้บผลจากกระบวนการนัน้โดยตรง รวมทัง้ผลกระทบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม เป็นการตัง้ค าถามใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี ้

1) สถาบนัไดใ้ชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่เพือ่สรา้งผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีด่หีรอืไม ่

2) คณุคา่ใดทีเ่ดน่ชดัทีส่ดุในผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

3) ประโยชนแ์ละผลทีเ่กดิแกส่ถาบนัเอง จากการสง่มอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิารเหลา่นี้ 

4) คณุคา่ดังกลา่วเป็นสิ่ งทีต่รงตามความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีหรอืไม ่

5) ผลกระทบในระยะยาวทีม่ตีอ่ประชาชนและสงัคมคอือะไร 

ในการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่นัน้ สถาบนัอาจจ าเป็นตอ้งก าหนด

ระดับชัน้ของการวเิคราะหเ์พือ่ถา่ยทอดวสิยัทัศน ์พันธกจิลงมาจนถงึกระบว นการในระดับ

ปฏบิตักิารและความรับผดิชอบในการปรับปรงุงาน ตัวอยา่งเชน่ ระดับกรมอาจระบเุป็นเพยีงพันธกจิ

หลักไว ้3- 4 เรือ่ง ในแตล่ะพันธกจิจะด าเนนิการโดยกลุม่งานหรอืกองตา่ง ๆ ซึง่ยงัประกอบดว้ย

ระบบงานซึง่ เรยีกวา่กระบวนการระดับบน (High Level Process) และในระบบงานเองก็อาจแตกได ้

เป็นกระบวนการยอ่ยตา่ง ๆ ซึง่สามารถระบผุูรั้บบรกิารและผูรั้บผดิชอบกระบวนการไดช้ดัเจน  

วัตถปุระสงคข์องการกระจายกระบวนการระดับบนลงมาเป็นระดับปฏบิตักิารก็เพือ่ประโยชนใ์น

การระบผุลลัพธท์ีต่อ้งการและตัวชีว้ัด ภายในกระบวนการเพือ่ใหส้ามารถตดิตาม ควบคมุ แล ะ

ปรับปรงุการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลน่ันเอง 

 

PM 2   :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจดัท าขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการทีส่รา้ง

คณุคา่จากความตอ้งการของ นสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง ขอ้ก าหนดดา้น

กฎหมาย และขอ้ก าหนดทีส่ าคญั ทีช่ว่ยวดัผลการด าเนนิงาน และ /หรอื

ปรบัปรงุการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพและความคุม้คา่  

ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นปัจจัยส าคัญตอ่

ความส าเร็จ ของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ตามสถาบนัอดุมศกึษาก าหนดขึน้ โดยตอ้งสอดคลอ้ง

กบัความคาดหวังหรอืความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กี่ ยวขอ้ง เชน่ ผูรั้บบรกิาร

ตอ้งการการบรกิารทีร่วดเร็ว ดังนัน้ ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ คอื ระยะเวลาในการใหบ้รกิาร หลังจาก

ไดข้อ้ก าหนดแลว้ สถาบนัอดุมศกึษาจะน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็นมาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ อาจมมีากกวา่ 1 ขอ้ก็ได ้
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 ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ควรก าหนดจากความตอ้งการและ

ความคาดหวังของผูรั้บบรกิาร ซึง่สถาบนัตอ้งมกีระบวนการรับฟังความคดิเห็นของผูรั้บบรกิาร

และน ามาจัดท าเป็นขอ้ก าหนดส าคัญของกระบวนการเพือ่สง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิาร  หลงัจากไดข้อ้ก าหนดแลว้ จะน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็นมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานตอ่ไป 

           ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญนีค้อืปัจจัยน าเขา้ของการออกแบบกระบวนการ เป็นแนวคดิในเชงิ

ป้องกนัตัง้แตเ่ริม่ตน้ ดังนัน้ผูอ้อกแบบกระบวนการ (Process Designer) จงึตอ้งน าขอ้มลูจากทกุ

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณา ทัง้จากภายในและภายนอก ขอ้จ ากดัและปัญหาในอดตี การเตบิโต

และโอกาสในอนาคต เพือ่ใหท้ราบความตอ้งการและเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีช่ดัเจนกอ่นเริม่ตน้การ

ออกแบบ เชน่ ความตอ้งการของกลุม่ผูรั้บบรกิารหรอืลกูคา้หลักและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมทัง้

ปัจจัยทีอ่าจมผีลกระทบตอ่กระบวนการ เชน่ กฏหมาย กฏระเบยีบ ขอ้บงัคับและการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลย ีแนวโนม้ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดและทางสงัคม เป็นตน้ 

ในการพจิารณาจัดท าขอ้ก าหนดยงัตอ้งค านงึถงึปัจจัยอืน่ ๆ อกี เชน่ ผลกระทบทีอ่าจมี

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในระยะสัน้และระยาว ขีดความสามารถของสถาบนัเองและความพรอ้ม

ของทรัพยากร ความเป็นไปไดใ้นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารทัง้ในปัจจบุนั

และในอนาคต ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความตอ่เนือ่งของงบประมาณ 

มาตรฐานการควบคมุ ความคลอ่งตัวในการปรับเปลีย่น การประสานงานกบัสถาบนัอืน่ ทัง้ใน

แนวดิง่และในแนวราบ เป็นตน้ 

นอกจากนีก้ารจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ สถาบนัตอ้งมัน่ใจวา่ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญดังกลา่ว

มกีระบวนการจัดการทีช่ว่ยวัดผลการด าเนนิงาน และ/หรอื ปรับปรงุการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

รวมทัง้ ควรน าตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ และการวางแผนเพือ่ลดตน้ทุนการผลติและการใหบ้รกิาร 

ท าใหส้ามารถก าหนดมาตรการประหยดัคา่ใชจ้า่ยได ้   

การด าเนนิการตาม PM 2 สอดคลอ้ง ตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม  (ง4) หน่วยปฏบิตันิ าสง่ผลผลติของ

หน่วยงานมกีารน าตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ ไปใชป้ร ะโยชนใ์นการบรหิารจัดการ หรอืไม ่อยา่งไร  

และค าถาม (ง5) หน่วยปฏบิตันิ าสง่ผลผลติของหน่วยงานมกีระบวนการจัดการทีช่ว่ยวัดผลการ

ด าเนนิงาน และ/หรอื ปรับปรงุกระบวนการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และ ความคุม้คา่หรอืไม ่

อยา่งไร 
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PM 3 :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งออกแบบกระบว นการจากขอ้ก าหนดทีส่ าคญัใน  PM 2 

และน าปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้งทีส่ าคญั มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพือ่ให้

เกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและปรบัปรงุกระบวนอยา่งตอ่เนือ่ง  

เมือ่สถาบนัส ารวจความคดิเห็นของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประมวลผลการ

ส ารวจเพือ่สรปุผลคว ามตอ้งการของผูรั้บบรกิาร น ามาจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการ

และแปลงความตอ้งการทีไ่ดใ้หเ้ป็นขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ  รวมทัง้ ก าหนดตัวชีว้ัด

กระบวนการตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ  ออกแบบกระบวนการโดยน าขอ้ก าหนดและตัวชีว้ัดเพือ่ใช ้

ควบคมุกระบวนการ  (Process Specification) 

  การออกแบบกระบวนการนอกจากพจิารณาขอ้ก าหนดของกระบวนการแลว้ ควรพจิารณา

ปัจจัยอืน่  ๆของสถาบนัดังนี ้

- องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม ่ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

- ขัน้ตอน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ผลติภาพ การควบคมุคา่ใชจ้า่ย และปัจจัย

ประสทิธภิาพประสทิธผิลอืน่ ๆ 

- เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องภารกจิของสถาบนั 

 ทัง้นีเ้พือ่น าเอาองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์และการเรยีนรูข้องทกุสว่นงานมาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิานตา่ง ๆ ไดแ้ก ่รอบเวลา ขัน้ตอน ผลติ

ภาพ ความประหยดั ความคุม้คา่ มาใชป้ระกอบในการออกแบบ ขอ้มลูดัง กลา่วนีเ้กดิจากการ

รวบรวมขอ้มลูและการประมวลผลการท างานในอดตีทีผ่า่นมา (จากหมวด 4) เพือ่น ามาปรับปรงุ

กระบวนการ ดังนัน้การออกแบบจงึหมายความรวมถงึการออกแบบใหมข่องกระบวนการท างาน

เดมิเพือ่ปรับปรงุระบบงาน ใหด้ขี ึน้ การออกแบบกระบวนการท างานจงึขึน้กบัความซบัซอ้นของ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของสถาบนั 

แนวทางในการด าเนนิการออกแบบกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ เพือ่ใหส้ง่ผลตอ่นสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และการบรรลพัุนธกจิของสถาบนัตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ มคีวามสอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบัหลักการในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 20 มาตรา 27 

               

PM 4  :  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบรองรบัภาวะฉุกเฉนิตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และมี

ผลกระทบตอ่การจดัการกระบวนการเพือ่ใหส้ถาบนัจะสามารถด าเนนิงานได้

อยา่งตอ่เนือ่ง 

 สถาบนัมวีธิกีารเพือ่ท าใ หม้ัน่ใจวา่ระบบงานและสถานทีท่ างานมกีารเตรยีมพรอ้มตอ่

ภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉนิ และระบบการเตรยีมความพรอ้มตอ่ภยัพบิตั ิและภาวะฉุกเฉนิ ซึง่ได ้

ค านงึถงึการป้องกนั การจัดการ ความตอ่เนือ่งของการด าเนนิการ และการท าใหค้นืสูส่ภาพเดมิ 
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 ภยัพบิตั ิและภาวะฉุกเฉนิอาจเกีย่วขอ้งกบัสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภยั 

การจราจล หรอืเกดิจากภาวะฉุกเฉนิในระดับทอ้งถิน่หรอืระดับชาต ิ

 

PM 5 : สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน ของกระบวนการทีส่รา้ง

คณุคา่ และกระบวนการสนบัสนนุ โดยมวีธิกีารในการน ามาตรฐานการ

ปฏบิตังิานดงักลา่วใหบ้คุลา กรน าไปปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนดที่

ส าคญั 

  การก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน เป็นสว่นหนึง่ของการน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ

เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ  เป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุของงาน 

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานไวใ้ชอ้า้งองิมใิหเ้กดิความผิ ดพลาดในการท างาน  ซึง่การก าหนดมาตรฐาน

การปฏบิตังิานอาจจัดท าเป็นคูม่อืการปฏบิตังิานของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่จะครอบคลมุไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ทัง้หมด  และกระบวนการสนับสนุนครอบคลมุ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกระบวนการสนับสนุนทัง้หมด 

 การจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานอยา่งนอ้ยซึง่อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย  Work Flow และ

มาตรฐานคณุภาพงาน 

        มาตรฐานคณุภาพงาน หมายถงึ ขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิานทัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิ

ปรมิาณ เชน่ ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คณุภาพของผลผลติ (ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ )  

ความคุม้คา่ของงาน เมือ่เทยีบกบัทรัพยากรทีใ่ช ้เป็นตน้ 

 สถาบนัควรมวีธิกีารเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ มาตรฐานงานทีก่ าหนดไว ้บคุลากรสามารถน าไป

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กก าหนดตา่ง ๆ เชน่ จัดท าเป็นคูม่อืการปฏบิตังิาน และเผยแพรว่ธิกีาร

ปฏบิตังิานไวใ้น Intranet การอบรมบคุลากร เป็นตน้ รวมทัง้ จะตอ้งมกีารตดิตามประเมนิผลการน า

มาตรฐานการปฏบิตังิานไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

นอกจากนีเ้มือ่แตล่ะกระบวนการไดน้ าปฏบิตั ิควรน าประสบการณ์หรอืบทเรยีนทีม่า

แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ภายในกระบวนการ และระหวา่งกระบวนการการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการ

ทบทวนและปรับปรงุกระบวนงานดังกลา่วควรมรีะบบทีช่ว่ยสนับสนุน เชน่ ระบบการจัดการความรู ้

ระบบขอ้มลูสารสนเทศทีม่กีารวเิคราะหผ์ลของกระบวนการทีช่ดัเจน   

ส าหรับการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการปรับปรงุกระบวนการจะตอ้งน าไปสูก่ารพัฒนาที่

ตอ่เนือ่งในดา้นตา่ง ๆ ขององคก์ร  เชน่ นวัตกรรมของกระบวนการ กา รมอบอ านาจการตัดสนิใจ

และความรับผดิชอบ (empowerment) ใหก้บับคุลากร การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยทีี่

เหมาะสม  การจัดการความรู ้การบรหิารโครงการ  เป็นตน้ 

ทัง้นี ้อยา่งนอ้ยสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานดา้นวชิาการใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่เป็นหลักประกั นวา่ผูเ้รยีนจะไดรั้บการบรหิารการศกึษาทีด่ ี

สามารถแสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งมคีณุภาพ สถาบนัตอ้งมกีารบรหิารวชิาการทีม่คีณุภาพ 
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ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลทัง้ในดา้นการวางแผนรบีนักศกึษาและการผลติบณัฑติ การจัดกจิกรรม

การเรยีนการสอน การประเมนิผล การเรยีนรู ้การประกนัคณุภาพ การเรยีนการสอน และการ

พัฒนาปรับปรงุการบรหิารวชิาการ** 

**เพือ่ใหเ้ป็นไปตามาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเมือ่

วันที ่12 พฤศจกิายน 2551 

 

PM 6  :   สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารปรบัปรงุกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่และ

กระบวนการสนบัสนนุเพือ่ใหผ้ลการด าเนนิกา รดขี ึน้และป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

ขอ้ผดิพลาด การท างานซ า้ และความสญูเสยีจากผลการด าเนนิการ 

          การปรับปรงุกระบวนการเป็นสว่นประกอบส าคัญในการจัดการกระบวนการ เป็นการ

บรหิารงานตามแนวคดิของวงจร  P – D – C – A หรอื Plan – Do – Check – Act ซึง่เป็นวงจร

ของการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นหลักการพืน้ฐานของการพัฒนาและเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ การปรับปรงุกระบวนการมทีัง้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปและแบบกา้วกระโดด อยา่งไรก็

ตามการปรับปรงุตา่ง ๆ ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของการสง่มอบคณุคา่ทีด่ขี ึน้แกผู่รั้บบรกิารและ

ประชาชน ซึง่ดจูากผลลัพธข์อ งตัวชีว้ัดในดา้นตา่ง ๆ ทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง กลไกการปรับปรงุที่

สมบรูณ์นัน้ควรมกีารบรูณาการกนัในทกุระดับชัน้ กลา่วคอื มกีารปรับปรงุในระดับกจิกรรมหรอืการ

ปฏบิตังิานประจ าวัน ในระดับกระบวนการหรอืกระบวนงาน และในระบบงาน ซึง่การปรับปรงุ

ทัง้หลายจะมคีวามตอ่เนือ่งไดข้ึน้กบัปัจจัยส าเร็จดังตอ่ไปนี ้

1) ความใสใ่จและมุง่มัน่ของผูบ้รหิารระดับสงูทีต่อ้งการเห็นการปรับปรงุและการ

เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในทกุระดับ ดังนัน้ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งมสีว่นรว่มในการพจิารณาวางแผน

ระบบการปรับปรงุในภาพรวม และขบัเคลือ่นการปรับปรงุใหเ้กดิขึน้ทั่วทั ้งองคก์รโดยกระบวนการ

และกลวธิตีา่ง ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (ดหูมวด 1.1 ค(4)-(6)) 

2) ความชดัเจนของเป้าหมายในการปรับปรงุและทศิทางทีส่ถาบนัตอ้งการจะ

พัฒนาไปถงึเป้าหมายนีต้อ้งมกีารสือ่สารอยา่งชดัเจนและสม า่เสมอไปยงับคุลากรทกุสว่น 

3) เป้าหมายการปรับปรงุสถาบนัตอ้งเป็นสว่นส าคัญทีร่ะบอุยูใ่นแผนกลยทุธแ์ละตัวชีว้ัดใน

การปรับปรงุประจ าปี 

4) มกีารตดิตามแผนงานการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และมกีลไกในการแกไ้ขปัญหา 

5) แรงจงูใจและความพรอ้มใจของบคุลากรในทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้พืน้ฐานความรู ้

ของบคุลากรในการแกไ้ขปัญหาเชงิเทคนคิและเชงิบรหิาร 

 การปรับปรงุกระบวนการอาจเกดิขึน้ไดท้ัง้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปและแบบกา้วกระโดด 

ทีส่ าคัญคอืผูบ้รหิารระดับสงูของสถาบนัควรคดิวธิกีารทีจ่ะยกยอ่งเชดิชแูละใหก้ าลังใจกบั

บคุลากรทีส่รา้งความเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้และสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการปรับปรงุทั่วทัง้องคก์ร 
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 ผลจากการปรับปรงุงานควรรวบรวมเป็นสว่นหนึง่ของระบบการจัดการความรูข้องสถาบนั

และน าไปถา่ยทอดเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละขยายผลทั่วทัง้องคก์ร ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้ง

นวัตกรรมในทีส่ดุ 

 การปรับปรงุกระบวนการอาจอธบิายเป็นขัน้ตอนตา่ง ๆ ดังนี้ 

1) ระบหุรอืคน้หาจดุออ่นในกระบวนการหรอืโอกาสใน การปรับปรงุตา่ง ๆ แนวทาง

ในการคน้หานี ้อาจเกดิจากกลไกดังตอ่ไปนี้ 

 การก าหนดยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายประจ าปี 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากกระบวนการท างานและระบบงานโดยปกต ิ

 กจิกรรมการปรับปรงุในสถาบนั เชน่ ระบบขอ้เสนอแนะ กจิกรรมกลุม่ยอ่ย 

กจิกรรม 5ส กจิกรรม CQI เป็นตน้ 

 โครงการรณรงคป์ระจ าปี 

 การเทยีบเคยีงกบัหน่วยงานอืน่ (Benchmarking) 

2) ก าหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงคใ์นการปรับปรงุงานใหช้ดัเจนทัง้ในระดับ

กจิกรรม โครงการ และระบบงาน แมว้า่เป้าหมายการปรับปรงุอาจมหีลากหลายตามกระบวนการ 

แตท่กุเรือ่งมจีดุมุง่หมาย เดยีวกนัทัง้ส ิน้คอืการปรับปรงุมาตรฐานกระบวนการท างานใหด้ขี ึน้เพือ่สง่

มอบคณุคา่แกผู่ม้ารับบรกิาร 

3) จัดทมีงานปรับปรงุ ระบหุนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของสมาชกิแตล่ะคนให ้

ชดัเจน ทมีปรับปรงุงานควรประกอบดว้ย หัวหนา้ทมี สมาชกิ ทีป่รกึษากลุม่ และผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ

ปัญหา (ผูท้ีต่อ้งการเห็นปัญหานัน้ถกูแกไ้ข) ในการรวมตัวกนัของทมีปรับปรงุงานนัน้ใหพ้จิารณา

ธรรมชาตขิองทมีและระดับการพัฒนาการของทมีดว้ย รวมทัง้พืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ์ใน

การแกไ้ขปัญหา วธิกีารเริม่ตน้ทีด่ทีีส่ดุคอืการอบรมเชงิปฏบิตักิารในเทคนคิและขัน้ตอนของการ

แกปั้ญหาและเครือ่งมอืพืน้ฐานตา่ง ๆ กา รอบรมนีค้วรจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของระบบการพัฒนา

บคุลากรประจ าปี 

4) จัดท าแผนงานและโครงการระบกุจิกรรมและกรอบเวลาการด าเนนิการ พรอ้มทัง้

เป้าหมายของตัวชีว้ัดดา้นคณุภาพ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  

5)  ด าเนนิการตามแผนงาน และตดิตามประเมนิผลตัวชีว้ัดเป็นระยะ 
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 เพื่อใหก้ารด าเนนิการในหมวด  6 เกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล สถาบนัควรใหค้วามส าคัญในการสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรและผูท้ี่ เกีย่วขอ้ง 

โดยอาจก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการรองรับ หรอืก าหนดใหม้กีจิกรรมด าเนนิการตา่ง  ๆโดยตอ้งมี

การสือ่สารใหบ้คุลากรใหรั้บทราบและมสีว่นรว่มในการด าเนนิการ เชน่ 

(1)  การก าหนดแนวทางและวธิกีารในการก าหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่และกระบวนการ

สนับสนุน 

(2)  การรวบรวมขอ้มลูเพือ่การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 

(3)  การออกแบบกระบวนการเพือ่ตอบสนองตอ่ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญรวมทัง้ปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกของสถาบนั 

(4)  การบรหิารจัดการกระบวนการเพือ่ใหส้ามารถบรรลผุลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(5)  การควบคมุตน้ทนุและการลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบทดสอบและการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ 

(6)  การก าหนดกลไกในการปรับปรงุกระบวนการและเรยีนรูจ้ากการปรับปรงุนัน้ เพือ่การ

ขยายผล และพัฒนาจนเกดิการเรยีนรูข้ององคก์ร 

                

 

ความเชือ่มโยงของการพฒันาองคก์ารในหมวด 6 ตามเกณฑ ์ฯ ข ัน้พืน้ฐาน 

เกณฑฯ์ 

ขัน้พืน้ฐาน 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

หลักเกณฑก์ารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

PM1 6.1 (1) - 

PM2 6.1 (2) - 

PM3 6.1 (3) ม. 20,27-29 

PM4 เกณฑ ์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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หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

 

 ตัวชีว้ัดผลลัพธ์หมวด 7 (RM1- RM6) ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ ภาครัฐขัน้

พืน้ฐาน  (Fundamental Level) เป็นตัวชีว้ัดทีส่ะทอ้นถงึกระบวนการด าเนนิการตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐในทกุกระบวนการ ตัง้แตห่มวด 1 – หมวด 6 โดยตัวชีว้ัดที่

ก าหนดขึน้ทกุตัวจะมคีา่น ้าหนักเทา่กนัทกุตัวชีว้ัด 

 หมวด 1 การน าองคก์ร 

 

RM 1 :  ระดบัความเชือ่ม ัน่ดา้นธรรมาภบิาลของ นสิติ นกัศกึษา และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง ตอ่

สถาบนัฯ (คา่เฉลีย่) 

 การพจิารณาการด าเนนิการตาม RM 1 ใหย้ดึตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐาน หมวด 1 (LD5) มาประกอบการพจิารณาด าเนนิการ 

 ความเชือ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาล หมายถงึ ความเชือ่มัน่ของผูรั้บบรกิารตอ่การด าเนนิการ

ของสว่นราชการทีเ่ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 9 ดา้น ไดแ้ก ่การมสีว่นรว่ม (Participation) ความ

โปรง่ใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผดิชอบ (Accountability) นติิ

ธรรม (Rule of law) การกระจายอ านาจ (Decentralization) ความเสมอภาค (Equity) 

ประสทิธผิล (Effectiveness) ประสทิธภิาพ (Efficiency) 

 ระดับความเชือ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่สถาบนัฯ 

(คา่เฉลีย่ )  พจิารณาวัดจาก ผลการส ารวจระดับความเชือ่มัน่ของกลุม่นสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง ซึง่การส ารวจดังกลา่วตอ้งครอบคลมุกลุม่ผูรั้บบรกิารหลักของสถาบนั 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม RM1 จะพจิารณาจากคา่เฉลีย่ของระดับความเชือ่มัน่ดา้น 

ธรรมาภบิาลของผูรั้บบรกิารตอ่องคก์าร เปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไว ้ดังนี ้  

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ระดับความเชือ่มัน่ดา้น 

ธรรมาภบิาลของผูรั้บบรกิารตอ่องคก์าร 

(คา่เฉลีย่) 

1 2 3 4 5 
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 หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

 

RM 2 :  รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผน    

    บรหิารความเสีย่ง  

 การพจิารณาการด าเนนิการตาม RM 2 ใหย้ดึตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิ ารจัดการ

ภาครัฐขัน้พืน้ฐาน หมวด 2 (SP7) มาประกอบการพจิารณาด าเนนิการ 

 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก ความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการทีค่ัดเลอืกมา

ด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่ง  พจิารณาวัดจากผลลัพธ ์ผลผลติ หรอืความคบืหนา้ของ

โครงการ (ในกรณีทีโ่ครงการทีค่ัดเลอืกมาด าเนนิการไมใ่ชโ่ครงการทีส่ าเร็จภายในปีงบประมาณ) 

อยา่งใดอยา่งหนึง่  

 การบรหิารความเสีย่ง คอื กระบวนการทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจัยและควบคมุ

กจิกรรมรวมทัง้กระบวนการการด าเนนิการตา่งๆ เพือ่ลดมลูเหตขุองโอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิความ

เสยีหายการด าเนนิการทีไ่มเ่ป็นไปตามแผน เพือ่ใ หร้ะดับของความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดับทีส่ามารถยอมรับได ้ควบคมุได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

โดยในการด าเนนิการบรหิารความเสีย่งตาม เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้พืน้ฐาน  

หมวด 2 (SP7) นัน้ มุง่เนน้แผนงาน /โครงการทีส่ าคัญซึง่ผลส าเร็ จของแผนงาน /โครงการมี

ผลกระทบสงูตอ่การบรรลคุวามส าเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร ์

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม RM2 จะพจิารณาจากรอ้ยละ ความส าเร็จของผลลัพธ ์

ผลผลติของทกุโครงการทีน่ ามาด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่งของโครงการ เปรยีบเทยีบกบั

เกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไว ้ดังนี ้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก ความส าเร็จของเป้าหมายของ

โครงการทีค่ัดเลอืกมาด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่ง 

60 70 80 90 100 
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบันสิติ นศักึษา และผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

 

RM 3 :    รอ้ยละความส าเร็จของผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ 

 การพจิารณาการด าเนนิการตาม RM 3 ใหย้ดึตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน หมวด 3 (CS 5) มาประกอบการพจิารณาด าเนนิการ 

 เป็นการประเมนิผลลัพธก์ารด าเนนิการ โดยแสดงผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการ/

โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ  โดยทีก่ารด าเนนิการหรอื

โครงการทีน่ ามาวัดผลสมัฤทธินั์น้ตอ้งแสดงใหเ้ห็นกระบวนการการมสีว่นรว่มทีช่ดัเจน  

 การพจิารณา RM 3 จะพจิารณาจาก รอ้ยละความส าเร็จของผลสมัฤทธิข์องการ

ด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ  

 ผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ สถาบนัอดุมศกึษา ไดม้กีารก าหนดเป้าหมายหรอื

เป้าประสงค ์โดยก าหนดเป็นตัวชีว้ัดและคา่เป้าหมายในแผนการด าเนนิงานหรอืขอ้เสนอ

โครงการและสามารถด าเนนิการไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไดอ้ยา่งครบถว้น   

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม RM 3 จะพจิารณาจากรอ้ยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการบรรลไุดต้าม

เป้าหมายหรอืเป้าประสงคท์ีก่ าหนด ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอ้ยละความส าเร็จของผลสมัฤทธิข์องการ

ด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา

มสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ  

60 70 80 90 100 

 การด าเนนิการ/โครงการ หมายถงึ การด าเนนิการ/โครงการทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

น ามาวัดผลสมัฤทธิต์อ้งมกีารก าหนดเป้าหมายหรอืเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด คา่เป้าหมาย รวมทัง้ 

ตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึกร ะบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

เกีย่วขอ้งตามระดับการมสีว่นรว่มทีไ่มต่ ่ากวา่ระดับการเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) 

 เงือ่นไขการประเมนิผลเชงิคณุภาพ 

1. การด าเนนิการ/โครงการ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการการมสีว่นรว่มของ 

ประชาชนตามระดับการมสีว่นรว่มทีไ่มต่ ่ากวา่ระดับการเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) 

2. ตัวชีว้ัดผลสมัฤทธิข์องโครงการจะตอ้งสะทอ้นความส าเร็จของการด าเนนิการ/ 

โครงการไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. การก าหนดคา่เป้าหมายจะตอ้งมคีวามเหมาะสม โดยน าขอ้มลูพืน้ฐาน  

(Baseline data) มาประกอบและแสดงวา่การก าหนดคา่เป้าหมายมคีวามทา้ทายตอ่เป้าประสงค์

เชงิยทุธศาสตร ์
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 ตวัอยา่ง   สถาบนัฯ ก ไดค้ัดเลอืกโครงการพัฒนาและวจิัยพันธุข์า้ว  ซึง่เป็นโครงการที่

มกีระบวนการการมสีว่นรว่มของประชาชน และไดก้ าหนดตัวชีว้ัดทีเ่ป็นสะทอ้นผลสมัฤทธิข์อง

โครงการ คอื ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการจะตอ้งมคีวามรูค้วามเ ขา้ใจเกีย่วกบัการ เพาะปลกูขา้ว

เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติตอ่ไรส่งู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  80  เมือ่ด าเนนิโครงการเสร็จสิน้ มกีารตดิตาม

ประเมนิผลพบวา่ ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเพาะปลกูขา้ว

เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติตอ่ไรส่งู รอ้ยละ 75 หมายความวา่ ผลสมัฤทธิข์อง RM3 เทา่กบั รอ้ยละ 93.75     

  

                 สตูรการค านวณ  คอื     ผลส าเร็จของการด าเนนิการจรงิ  X 100 

                                                  คา่เป้าหมายทีก่ าหนด 

 

 หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

 

RM 4  :  รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัความส าเร็จจากผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการ 

    ตามแผนการจดัการความรูอ้ยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู ้

 แผนการจัดการความรู ้หมายถงึ แผนทีส่นับสนุนการด าเนนิงานตามประเด็น 

ยทุธศาสตรข์อง สถาบนัอดุมศกึษา  ประกอบดว้ย กจิกรรมการจัดการความรูต้า่ง ๆ เชน่ การ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การจัดองคค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบและเขา้ถงึงา่ย การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวัล 

เป็นตน้ 

   การพจิารณาด าเนนิการตาม RM 4 ใหย้ดึตาม เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการขัน้พืน้ฐาน (Fundamental Level) หมวด 4 (IT7) มาประกอบการพจิารณาด าเนนิการ 

 ผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ งานบรกิารห รอืกจิกรรมทีเ่กดิจากการท างานไดผ้ล

ผลติ (outputs) ตามเป้าหมาย และเกดิผลลัพธ ์(outcome) ตรงตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการ

ความรู ้ท าใหอ้งคค์วามรูท้ีก่ าหนดสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิหรอืเป็นทีพ่งึพอใจ 

 ตวัอยา่ง  

 องคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น : พัฒนาคณุภาพการบรกิารดา้นทีพ่ักและโรงแรมใหไ้ด ้

มาตรฐาน 

 ผลสมัฤทธิข์ององคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น  : เครอืขา่ยผูป้ระกอบการภาครัฐ /

เอกชนดา้นการทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้รับการอบรมสามารถน าองคค์วามรุท้ีไ่ดรั้บไปขยายผลตอ่ใหก้บั

บคุลากรในองคก์รไดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพการบรกิารประชาชนหรอื

นักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 โดยก าหนดตัวชีว้ัด  คอื “รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายในองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น 

สามารถน าแนวทางในการด าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เป้าหมาย : รอ้ยละ 90) 
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 สถาบนัอดุมศกึษาเลอืกองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในประเด็นยทุธศาสตรใ์ดก็ได ้อยา่ง

นอ้ย 3 องคค์วามรู ้(ประเด็นยทุธศาสตรล์ะ 1 องคค์วามรู )้ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู ้

โดยมรีายละเอยีดกจิกรรมการจัดการความรูต้า่ง ๆ พรอ้มระบตุัวชีว้ัด และเป้าหมายของแตล่ะ

กจิกรรม ตลอดจนระบ ุระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ และน าแผนการจัดการความรูด้ังกลา่วไปสูก่าร

ปฏบิตัใิหบ้รรลผุลส าเร็จตอ่ไป 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม RM 4 จะพจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 

ความส าเร็จจากผล สมัฤทธิข์อง การด าเนนิกจิกรรม ที่ สถาบนัอดุมศกึษา ด าเนนิการไดส้ าเร็จ

ครบถว้น  ทกุกจิกรรม ตามแผนการจัดการคว ามรูข้องสถาบนัอดุมศกึษา ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย  

3 องคค์วามรู ้ดังนี ้

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จจากผลสมัฤทธิ์

ของการด าเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้

อยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู ้

80 85 90 95 100 

 

 

หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล 

 

RM 5 :   รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีสมรรถนะตามแผนพฒันา  

 ขดีสมรรถนะของบคุลากร หรอืแผนพฒันาบคุลากร 

   แผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร เป็นแผนทีส่ถาบนัอดุมศกึษาก าหนดขึน้

เพือ่ก าหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรัฐทกุระดับมหีนา้ทีใ่นการพัฒนาตนเองตามขดี

สมรรถนะทีก่ าหนดไว ้

   ตัวชีว้ัดของการเรยีนรูแ้ละพัฒนาของบคุลากร ใหน้ าผลจากหมวด 5 การมุง่เนน้

ทรัพยากรบคุคล หัวขอ้ 5.2 ก การเรยีนรูข้องบคุลากรและการสรา้งแรงจงูใจ มาแสดง  

   การพจิารณาด าเนนิการตาม RM7 จะพจิารณาจากรอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บ 

การพัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร  

   เกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม RM7 จะพจิารณาจากรอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บ

การพัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร หรอืแผนพัฒนาบคุลากร ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาขดีสมรรถนะตาม

แผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร หรอืแผนพัฒนา

บคุลากร 

60 65 70 75 80 
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หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

 

RM 6 : จ านวนกระบวนการทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหผ้ลด าเนนิการดขี ึน้ 

 การปรับปรงุกระบวนการใหด้ขี ึน้ ตอ้งสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ ผลการด าเนนิงาน

ของกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพดขีึน้ เชน่ การลดระยะ เวลา การลดคา่ใชจ้า่ยของกระบวนการ 

การสรา้งความพงึพอใจใหก้บันสิติ นักศกึษา ทีม่ตีอ่กระบวนการทีไ่ดป้รับปรงุ เป็นตน้ 

 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งคัดเลอืกกระบวนการอยา่งนอ้ย 3 กระบวนการเพือ่มาปรับปรงุ 

ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่อยา่งนอ้ย 1 กระบวนการ 

 วัดจากกระบวนการทีค่ัดเลอืกมาปรับปรงุเทยีบกบักระบวนการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุให ้

ดขี ึน้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม RM 7 จะพจิารณาจาก   

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

จ านวนกระบวนการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ

ใหผ้ลด าเนนิการดขีึน้ 

 1 

กระบวนการ 

- 

 

 2 

กระบวนการ 

- 3 

กระบวนการ 

 

การด าเนนิการตาม RM สอดคลอ้งตามระบบการวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ 

ด าเนนิงานจากการใชง้บประมาณ (PART) ในค าถาม (จ1) โปรดแสดงความกา้วหนา้โดยการ

เปรยีบเทยีบผลลัพธท์ีไ่ดก้บัเป้าหมายผลลัพธร์ะยะยาวตามตัวชีว้ัดทีก่ าหนดไว ้และในค าถาม (จ2) 

โปรดแสดงความกา้วหนา้โดยการเปรยีบเทยีบผลผลติ ทีไ่ดก้บัเป้าหมายผลผลติประจ าปีตาม

ตัวชีว้ัดทีก่ าหนดไว ้
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สว่นที ่3  

 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเพือ่ผา่นเกณฑค์ณุภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐัข ัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

การด าเนนิการครบถว้นถอืเป็นการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขัน้

พืน้ฐาน  ซ ึง่หมายถงึ  ด าเนนิการตามประเด็นขอบเขตทีร่ะบุ ไวใ้นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

ส าหรับเทคนคิวธิกีาร  หรอืเครือ่งมอืบรหิารจัดการที่ สถาบนัอดุมศกึษา น ามาใชเ้พือ่ให ้

เกดิการบรหิารจัดการทีด่ใีนแตล่ะขอ้ของเกณฑใ์นแตล่ะหมวด  สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งค านงึถงึ

ความเหมาะสมตามบรบิทขององ คก์ร ซ ึง่สามารถใชค้ าอธบิายเกณฑใ์นแตล่ะหมวดขา้งตน้เป็น

แนวทางประกอบในการด าเนนิการไดด้ว้ย  เพือ่สง่ผลใหเ้กดิการยกระดับคณุภาพมาตรฐานและ

พัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป 
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หมวด 1 การน าองคก์ร 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

LD1 สภามหาวทิยาลัยตอ้งมกีารก าหนด 

ทศิทางการท างานทีช่ดัเจน ครอบคลมุ

ในเรือ่งวสิยัทัศน ์คา่นยิมหลัก 

เป้าประสงคห์รอืผลการด าเนนิการที่

คาดหวังของสถาบนั โดยมุง่เนน้นสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มี

การสือ่สารเพือ่ถา่ยทอดทศิทาง

ดังกลา่วสูบ่คุลากร เพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้

ความเขา้ใจ และการน าไปปฏบิตัขิอง

บคุลากร อนัจะสง่ผลใหก้ารด าเนนิการ

บรรลผุลตามเป้าประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

A  มแีนวทาง/วธิกีารในการทบทวน 

วสิยัทัศน ์พันธกจิ และคา่นยิมหลักที่

แสดงใหเ้ห็นถงึการมุง่เนน้นสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจจัดท าเป็น

แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ  

 มรีะบบ/ชอ่งทางการสือ่สารนโยบาย 

ทศิทางการด าเนนิงาน แผนปฏบิตั ิ

ราชการและเป้าหมายของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

 ระบผุูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการที่

ชดัเจน 

D  บคุลากรมกีารรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบั

ทศิทางการด าเนนิการของสภา

มหาวทิยาลัย/สถาบนัอดุมศกึษา และ

สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน 

L  มกีารปรับแผนปฏบิตัริาชการให ้

สอดคลอ้งกบันโยบาย กรอบทศิทางการ

ด าเนนิงานทีก่ าหนด  

 มกีารสรปุขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสือ่สาร

ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ และน าขอ้มลูนัน้มา

ใชม้าใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นระดับปฏบิตั ิ

I  ทศิทางการด าเนนิการของสภา

มหาวทิยาลัย/สถาบนัอดุมศกึษาทีม่ี

ความสอดคลอ้งพันธกจิ/ ความตอ้งการ /

ความคาดหวังของนสิติ นักศกึษา และผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

LD2 สภามหาวทิยาลัยและผูบ้รหิารของ

สถาบนัอดุมศกึษามกีารมอบอ านาจ

และทบทวนการมอบอ านาจในการ

ตัดสนิใจ (Empowerment) ใหแ้ก่

A  ค าสัง่/วธิปีฏบิตั/ิแนวทางในการ

กระจายอ านาจการตัดสนิใจไปสูบ่คุลากร 

D  รายงานผลการด าเนนิการการกระจาย

อ านาจดังกลา่ว พรอ้มยกตวัอยา่ง 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

เจา้หนา้ทีร่ะดับตา่งๆ ภายในสถาบนัให ้

มคีวามเหมาะสม โดยมุง่ประโยชนเ์พือ่

ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ

เพือ่ผลการด าเนนิการทีด่ขีอง

สถาบนัอดุมศกึษา  

 

L  รายงานผลการตดิตาม/ทบทวนความ

เหมาะสมของการกระจายอ านาจไปสู่

บคุลากร 

I  แสดงประโยชน ์ทีไ่ดรั้บจากการ

กระจายอ านาจไปสูบ่คุคลากร ทีส่ง่ผลตอ่

การด าเนนิงานของสถาบนัฯ 

LD 3 ผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาสง่เสรมิ

ใหม้กีระบวนการและกจิกรรมการเรยีนรู ้

เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการและสรา้ง

ความผกูพัน รว่มมอืภายในสถาบนั 

รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจเพือ่ให ้

บคุลากรสามารถปฏบิตังิานไดต้าม

เป้าหมาย  

A  แนวทาง/วธิกีารสง่เสรมิใหม้ี

กระบวนการและกจิกรรมการเรยีนรู ้

เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการและสรา้งความ

ผกูพัน รว่มมอืภายในสถาบนัฯ รวมถงึการ

สรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบ้คุลากรสามารถ

ปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย 

 D  ตัวอยา่งกระบวนการ/กจิกรรมการ

เรยีนรู ้เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการและสรา้ง

ความผกูพัน ความรว่มมอืภายในสถาบนัฯ 

รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบ้คุลากร

สามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย 

L  ผลการตดิตามและทบทวนแนวทาง/

วธิกีาร ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการและสรา้งความ

ผกูพัน รว่มมอืภายในสถาบนั รวมถงึการ

สรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบ้คุลากรสามารถ

ปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย เพือ่น าไปสู่

การปรับปรงุ 

I  แสดงใหเ้ห็นวา่กจิกรรมทีก่ าหนดขึน้ 

ท าใหเ้กดิการบรูณาการและสรา้งความ

ผกูพัน ความรว่มมอืภายในสถาบนัฯ 

รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบ้คุลากร

สามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายความ

รว่มมอืของ และสง่เสรมิการด าเนนิงาน

ของสถาบนัฯ 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

LD 4 สภามหาวทิยาลัยและผูบ้รหิารของ

สถาบนัอดุมศกึษา ตอ้งก าหนดตัวชีว้ัด

ทีส่ าคัญ และก าหนดใหม้รีะบบการ

ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิการ 

ส าหรับใชใ้นการทบทวนผลการ

ปฏบิตังิานและน าผลการทบทวน

ดังกลา่วมาจัดล าดับความส าคัญ เพือ่

น าไปใชใ้นการปรับปรงุการด าเนนิงาน

ของสถาบนัใหด้ขี ึน้  

 

A  แนวทาง/วธิกีารในการก าหนดตัวชีว้ัด

ทีส่ าคัญทีผู่บ้รหิารใชใ้นการตดิตาม

ประเมนิผล ซึง่ตัวชีว้ัดทีส่ าคัญควร

ประกอบดว้ย 

- ตัวชีว้ัดในการตดิตามประเมนิผล 

   การด าเนนิงานตามยทุธศาสตร ์

 -  ตัวชีว้ัดในการบรรลพัุนธกจิหลัก 

 - ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ 

 แผนในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ซึง่ประกอบดว้ย  

- แนวทางในการประเมนิ 

- กรอบระยะเวลา  

- ผูรั้บผดิชอบในการประเมนิผล  

- ตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ 

 แนวทาง/ปัจจัยทีใ่ชใ้นการน าผลการ

ทบทวนมาจัดล าดับความส าคัญเพือ่

ปรับปรงุการด าเนนิงานของสถาบนัฯใหด้ขี ึน้ 

  D  ตัวชีว้ัดทีส่ าคัญทีผู่บ้รหิารใชใ้นการ

ตดิตามประเมนิผล  

 รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตั ิ

ราชการ 

 รายงานผลการจัดล าดับความส าคัญ

ของผลการทบทวนทีจ่ะน ามาปรับปรงุ

การด าเนนิงาน 

L  มกีารทบทวนและปรับปรงุแนวทางใน

การก าหนดตัวชีว้ัดและแผนการประเมนิ

เพือ่ใหผ้ลการด าเนนิการดขีึน้ 

I  แสดงใหเ้ห็นถงึผลการปฏบิตังิานทีด่ี

ข ึน้อนัเกดิจากการทบทวนผลการ

ด าเนนิงาน 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

LD5 สภามหาวทิยาลัยตอ้งมกีารก าหนด

ระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ขีอง

สถาบนัอดุมศกึษา (Organizational 

Governance)  หรอื อตัตาภบิาล (Self 

Governance) เพือ่เป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานของสถาบนั และเพือ่ใหก้าร

ด าเนนิการบรรลผุล  

 

A  แนวทาง/วธิกีารในการก าหนดหรอื

ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลตนเองทีด่ี

และการก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา  

 มรีะบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ทีีท่ า

ใหเ้กดิการควบคมุและการตรวจสอบ 

 แนวทาง/ชอ่งทางในการสือ่สาร

นโยบายในการก ากบัดแูลองคก์าร 

 มกีารแตง่ตัง้หรอืปรับปรงุบทบาท 

ของคณะกรรมการด าเนนิการตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยป์ระจ าของ

สถาบนั 

D  แสดงรายละเอยีดการด าเนนิการตาม

ระบบการก ากบัดแูลตนเองทีด่ ี

 มกีารจัดท าคูม่อืจรรยาบรรณวชิาชพี

คณาจารยแ์ละประกาศใชอ้ยา่งเป็น

ทางการเพือ่ใหค้ณาจารยแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง

รับทราบ 

L  ผลการตดิตามประเมนิผลการ

ด าเนนิการตามระบบการก ากบัองคก์ารทีด่ี 

เพือ่น าผลไปปรับปรงุแนวทางการด าเนนิ

ดังกลา่ว 

I  แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งของ

นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ีกบั

วสิยัทัศน ์ พันธกจิ และคา่นยิมหลักของ

สถาบนัฯ 

LD6 ผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาตอ้ง

ก าหนดใหม้วีธิกีารหรอืมาตรการในการ

จัดการผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้ตอ่

สงัคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนนิการ

ของสถาบนั รวมทัง้ตอ้งน าวธิกีารหรอื

มาตรการทีก่ าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ 

 

A  มาตรการ/วธิกีารในการจัดการ

ผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมอาจ

จัดท าเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ 

D  รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่

เกดิขึน้กบัสงัคม 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

L  มกีารทบทวนวธิกีารในการจัดการ

ผลกระทบลบ เพือ่ปรับปรงุแนวทาง/

มาตรการ/วธิกีารด าเนนิการ 

I  แสดงประโยชนข์องการจัดการ

ผลกระทบทางลบของสถาบนัฯ ทีส่ง่ผล

ตอ่สถาบนัฯ 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

SP1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีาร

ก าหนดขัน้ตอน/กจิกรรม และ

กรอบเวลาทีเ่หมาะสม รวมถงึ มี

การระบผุูรั้บผดิชอบอยา่ง

ชดัเจน ในการจัดท าแผนปฏบิตั ิ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัิ

ราชการประจ าปี โดยมุง่เนน้ที่

จะผลักดันใหบ้รรลวุสิยัทัศน ์

พันธกจิ และคา่นยิมหลักของ

สถาบนั บรรลเุป้าหมายตาม

แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

แผนปฏบิตัริาชการของ

กระทรวงศกึษาธกิารและ

ส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา 

A  มกีารจัดท าแผนภาพ (Flowchart) ของการจัดท า

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี เป็นลายลักษณ์อกัษร 

 ระบแุตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการอยา่งชดัเจน 

 ระบกุรอบเวลาในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 

 ระบผุูรั้บผดิชอบในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 

D  แสดงการถา่ยทอดคา่เป้าหมาย (cascading) 

ระหวา่งแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนปฏบิตัิ

ราชการของกระทรวงศกึษาธกิารและส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา แผนปฏบิตัริาชการ  

4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

 แสดงใหเ้ห็นถงึการมสีว่นรว่มของบคุลากร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารในทกุ

ระดับ 

L  แสดงใหเ้ห็นถงึการปรับปรงุกระบวนการจัดท า

แผนปฏบิตัริาชการใหด้ขี ึน้จากเดมิ 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึการน าเรือ่งเหลา่นีไ้ปใช ้

ปรับปรงุกระบวนการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ 

o ผลการประเมนิจากผูป้ระเมนิภายนอกองคก์าร 

o ผลการประเมนิจากผูป้ระเมนิภายในองคก์าร  

I  กลยทุธห์ลักทีก่ าหนด ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความ

สอดคลอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นลักษณะส าคัญของ

องคก์ร ปี 2552 ดังนี ้

o แสดงใหเ้ห็นถงึกลยทุธท์ีร่องรับความทา้ทายที่

ส าคัญขององคก์ร ครอบคลมุทัง้ดา้นพันธกจิ ดา้น

ปฏบิตักิาร ดา้นทรัพยากรบคุลากร 

o แสดงใหเ้ห็นถงึกลยทุธท์ีต่อบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บบรกิาร 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

SP2 ในการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ

ของสถาบนัอดุมศกึษา (4 ปี 

และ 1 ปี) ตอ้งมกีารน าปัจจัย

ทัง้ภายในและภายนอกทีส่ าคัญ

และสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป มาใชป้ระกอบการวเิคราะห ์

อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย วสิยัทัศน ์

พันธกจิ และคา่นยิมหลักของ

สถาบนั ความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 

กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรา้ง

และจดุเนน้ของสถาบนั และ

ความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ 

A  มกีระบวนการรวบรวมขอ้มลู ในแตล่ะประเภทขอ้มลูที่

ใชอ้ยา่งชดัเจน 

 มกีระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู ในแตล่ะประเภทขอ้มลู

ทีใ่ชอ้ยา่งชดัเจน 

D  แสดงใหเ้ห็นถงึปัจจัยภายในและภายนอกที่

น ามาใชป้ระกอบการวางแผนฯ อยา่งนอ้ย

ประกอบดว้ย 

o วสิยัทัศน ์พันธกจิ และคา่นยิมหลักของสถาบนั 

o ความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี 

o ความเสีย่งในดา้นการเงนิ สงัคม และจรยิธรรม 

o กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรา้งและจดุเนน้ของสถาบนั 

o ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของสถาบนั 

 แสดงประเภทขอ้มลูในแตล่ะปัจจัยภายในและ

ภายนอกทีใ่ชป้ระกอบการวางแผนฯ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารรวบรวมและวเิคราะห์

ขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่หมาะสม ไดแ้ก ่

o ขอ้มลูทีน่ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนั 

o การรวบรวมขอ้มลูตอ้งครอบคลมุทกุ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

o แสดงใหเ้ห็นถงึการวเิคราะหท์ีเ่หมาะสมกบั

ประเภทขอ้มลู 

L  แสดงใหเ้ห็นถงึการปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิปัจจัย 

(ประเภทขอ้มลู) ทีน่ ามาใชป้ระกอบการวางแผน 

SP3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีาร

วางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลใหส้อดคลอ้ง

กบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

ของสถาบนั รวมทัง้ มกีาร

A  มแีผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล อยา่ง

นอ้ยตอ้งครอบคลมุในแตล่ะดา้น ดังนี ้

o แผนการวางแผนและบรหิารก าลังคน 

o แผนพัฒนาบคุลากร 

o แผนการบรหิารทรัพยากรบคุลากรทีม่ทีักษะ

หรอืสมรรถนะสงู ในสายงานหลัก 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

วางแผนเตรยีมการจัดสรร

ทรัพยากรอืน่  ๆเพือ่รองรับการ

ด าเนนิการตามแผนปฏบิตั ิ

ราชการ 

o แผนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล 

 

SP4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบ

การสือ่สาร เพือ่ถา่ยทอด

นโยบาย ทศิทางการด าเนนิงาน 

รวมถงึ แผนปฏบิตัริาชการ และ

เป้าหมายของสถาบนัใหก้บั

บคุลากรในระดับตา่ง ๆ เพือ่ให ้

มกีารถา่ยทอดแผนไปสูก่าร

ปฏบิตัไิดอ้ยา่งบรรลผุลตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด 

A  สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารหรอืชอ่งทางที่

ผูบ้รหิารใชใ้นการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจในการ

ปฏบิตัติามแผน ใหก้บับคุลากร  

D  การสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตัติาม

แผน ตอ้งครอบคลมุประเด็น 

o การถา่ยทอดกลยทุธอ์งคก์รไปสูก่ารจัดท า

แผนปฏบิตักิาร 

o การปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการ 

o ตัวชีว้ัดของแตล่ะแผนปฏบิตักิาร 

o บทบาทหนา้ทีข่องบคุลากรตอ่การบรรลุ

เป้าหมายองคก์ร 

L  สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารหรอืชอ่งทางที่

บคุลากรใชใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในการท างาน 

 แสดงใหเ้ห็นถงึกจิกรรมในการแลกเปลีย่นวธิกีาร

ปฏบิตัทิีด่ใีนการน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิภายใน

สถาบนั 

SP5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีาร

ถา่ยทอด (cascading) ตัวชีว้ัด

และเป้าหมายระดับสถาบนัลงสู่

ระดับคณะ/ส านัก (ทกุคณะ/

ส านกั) และระดับบคุคลอยา่ง

นอ้ย 1 คณะ/ส านกั รวมทัง้ มี

การจัดท าขอ้ตกลงการ

ปฏบิตังิานเป็นลายลักษณ์อกัษร

อยา่งชดัเจน เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

ไปในทศิทางเดยีวกนักบั

A  มกีารจัดท าแผนทีย่ทุธศาสตร ์(strategy map) 

ระดับสถาบนั 

 มกีรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ

หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก (ทกุคณะ/ส านัก) ที่

แสดงใหเ้ห็นถงึการถา่ยทอดตัวชีว้ัดและเป้าหมาย

ลงสูร่ะดับหน่วยงาน 

  มกีรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในระดับ

บคุคล (อยา่งนอ้ย 1 คณะ/ส านัก) ทีแ่สดงใหเ้ห็น

ถงึการถา่ยทอดตัวชีว้ัดและเป้าหมายลงสูร่ะดับ

บคุคล  
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์  มแีนวทางการตดิตามความกา้วหนา้และรายงานผล 

 มแีผนการจัดระบบการถา่ยทอดตัวชีว้ัดและ

เป้าหมายระดับสถาบนัสูร่ะดับคณะ/ส านัก และระดับ

บคุคล (Gantt Chart) 

D  มกีารจัดท าขอ้ตกลงในการปฏบิตังิานอยา่งเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรในทกุระดับทีม่กีารถา่ยทอดตัวชีว้ัด 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารหรอืชอ่งทางทีใ่ชใ้น

การสือ่สารตัวชีว้ัดทีท่ าการถา่ยทอดลงสูร่ะดับคณะ/

ส านักและระดับบคุคล 

L  มกีารจัดท าระบบรายงานผลการปฏบิตังิาน เพือ่

ตดิตามผลเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนนิการ 

I  มกีารเชือ่มโยงระหวา่งผลการประเมนิการปฏบิตังิาน

ตามขอ้ตกลงในการปฏบิตังิานกบัระบบแรงจงูใจ 

SP6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบ

การตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ โดยจัดท าเป็นรายงาน

ผลการปฏบิตัริาชการของคณะ/

ส านัก และแสดงใหเ้ห็นถงึ

กระบวนการและผลทีเ่กดิขึน้

จากการปรับปรงุการด าเนนิงาน

เพือ่บรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด 

A  มกีารจัดท ารายละเอยีดของแผนงาน/โครงการ ซึง่

ตอ้งประกอบดว้ย 

o ระยะเวลาด าเนนิการในแตล่ะกจิกรรม 

o ผูรั้บผดิชอบในแตล่ะแผนงาน/โครงการ 

o การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรดา้นอืน่ ๆ 

D  มรีายงานผลการปฏบิตัริาชการของคณะ/ส านัก หรอื

รายงานการประเมนิตนเองทีม่สีาระส าคัญครอบคลมุ

แผนและผลการปฏบิตัริาชการ 

 มรีายงานการประชมุหรอืบนัทกึการประชมุสภา

มหาวทิยาลัยหรอืคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มหีลักฐานทีแ่สดงรายละเอยีดกระบวนการตดิตาม

และประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการของสถาบนัอดุมศกึษา 

L  มเีอกสาร/หลักฐานอืน่ทีแ่สดงถงึกระบวนการท างาน

ในการปรับปรงุการด าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมายที่

ก าหนดของสถาบนั/คณะ/ส านัก รวมทัง้ หลักฐาน

อืน่ทีย่นืยนัผลส าเร็จจากการปรับปรงุการด าเนนิงาน

ดังกลา่ว 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

SP7 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีาร

วเิคราะหแ์ละจัดท าแผนบรหิาร

ความเสีย่งตามมาตรฐาน 

COSO เพือ่เตรยีมการรองรับ

การเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ

เกดิขึน้จากการด าเนนิแผนงาน/

โครงการทีส่ าคัญ ซึง่ตอ้ง

ครอบคลมุความเสีย่งดา้น 

ธรรมาภบิาล 

A    แสดงเหตผุล/วธิกีาร หลักเกณฑใ์นการคัดเลอืก

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

      อยา่งนอ้ยประเด็นยทุธศาสตรล์ะ 1 แผนงาน/

โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการทีไ่ดรั้บ

งบประมาณ และมผีลกระทบสงูตอ่การบรรลุ

ความส าเร็จตามประเด็นยทุธศาสตรนั์น้ 

 วเิคราะหค์วามเสีย่งของแผนงาน/โครงการ ตาม 

    มาตรฐาน COSO ซึง่ตอ้งน าความเสีย่งเรือ่งธรรมา 

ภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะหด์ว้ย 

 มแีผนบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัผลการ

วเิคราะห ์

 มแีผนบรหิารความเสีย่งมตีัวชีว้ัดความส าเร็จของ 

   เป้าหมายตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

D  ด าเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้

 แสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารหรอืชอ่งทางทีใ่ชใ้นการ

สือ่สาร ท าความเขา้ใจ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถ

น าแผนบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัไิด ้

L  มกีารรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิการตาม

แผนบรหิารความเสีย่งตอ่ผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 2 ไตรมาส 

โดยสรปุผลการด าเนนิงาน ปัญหา อปุสรรคทีพ่บ 

พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ข  

 จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิาร

ความเสีย่ง พรอ้มทัง้แสดงผลส าเร็จเปรยีบเทยีบ

กอ่นและหลังด าเนนิการตามแผนฯ เมือ่สิน้

ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุกรณีเป็นแผนงาน/โครงการทีด่ าเนนิการ

ตอ่เนือ่งในปีงบประมาณตอ่ไป จะตอ้งมกีารสรปุ

วเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่หลอือยู ่
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 ประเด็นการพจิารณาการ

ด าเนนิการทีค่รบถว้น 

 

CS1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารก าหนดกลุม่

นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามพันธกจิ 

เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของนสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีค่รอบคลมุทกุ

กลุม่ 

A มกีารก าหนดกลุม่นสิติ นักศกึษา และผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งครบตามพันธกจิทีก่ าหนดไว ้ 

I การก าหนดกลุม่ดังกลา่วแสดงใหเ้ห็น

วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งที่

ครอบคลมุทกุกลุม่ 

CS2 สถาบนัอดุมศกึษามชีอ่งทางการรับฟังและ

เรยีนรูค้วามตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น ามาใชใ้นการปรับปรงุและ

เสนอรปูแบบการบรกิารตา่ง ๆ โดยแสดงให ้

เห็นถงึประสทิธภิาพของชอ่งทางการสือ่สาร

ดังกลา่ว 

A สถาบนัอดุมศกึษามชีอ่งทางการรับฟัง

และเรยีนรูค้วามตอ้งการของนสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและแสดง

ใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพของชอ่ง

ทางการสือ่สารดังกลา่ว 

D / 

I 

สว่นราชการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากชอ่งทาง

ตา่งๆ มาปรับปรงุการท างานใหด้ขี ึน้ 1 

กระบวนงาน หรอื 1 โครงการ 

CS3 

 

 

 

 

สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบทีช่ดัเจนใน

การรวบรวมและจัดการขอ้รอ้งเรยีน /

ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเห็น โดยมกีารก าหนด

ผูรั้บผดิชอบ วเิคราะหเ์พือ่ก าหนดวธิกีารและ

ปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนอง

ตอ่ความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสมและทันทว่งท ี 

 

A  สถาบนัอดุมศกึษามรีะบบในการ

รวบรวมขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ/ 

ขอ้คดิเห็น/ ค าชมเชย 

D สถาบนัอดุมศกึษามกีารระบชุือ่

ผูรั้บผดิชอบ/กลุม่งานทีเ่ป็น

ผูรั้บผดิชอบเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน/

ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเห็น/ ค าชมเชย 

L สถาบนัอดุมศกึษามรีะบบและ

ผูรั้บผดิชอบในการตดิตามและ

ประเมนิผลคณุภาพการใหบ้รกิาร และ

มกีารก าหนดตัวชีว้ัดเป้าหมาย 

  I สถาบนัอดุมศกึษาสามารถระบตุัวอยา่ง

ทีน่ าขอ้รอ้งเรยีน/เสนอแนะ/ขอ้คดิเห็น 

และค าชมเชยจากการรับฟังใน

ชอ่งทางตา่ง ๆ มาปรับปรงุคณุภาพการ

ใหบ้รกิารหรอืการปฏบิตังิาน 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 ประเด็นการพจิารณาการ

ด าเนนิการทีค่รบถว้น 

 

CS4 สถาบนัอดุมศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ย และ

จัดกจิกรรมเพือ่สรา้งความสมัพันธก์บันสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

A / สถาบนัอดุมศกึษามขีอ้มลูของนสิติ 

นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

ชอ่งทางการตดิตอ่กบันสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ย 2 ชอ่งทาง  

D / 

I 

มกีจิกรรมการสรา้งความสมัพันธก์บั

กลุม่นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

CS5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเปิดโอกาสให ้

ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม ตามระดับการมี

สว่นรว่ม คอื การใหข้อ้มลู ปรกึษาหารอื

รว่มกนั การใหเ้ขา้มาเกีย่วขอ้ง การรว่มมอื

กนั และการเสรมิอ านาจประชาชน ผา่น

กจิกรรมตา่งๆอยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้ให ้

ขอ้เสนอแนะ และรว่มตดิตามประเมนิผลการ

บรหิารจัดการของสถาบนั 

A  สถาบนัอดุมศกึษาสามารถแสดง

ระบบหรอืวธิกีาร หรอืกลไกในการ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในการบรหิารราชการที่

เชือ่มโยงหรอืเกีย่วขอ้งกบัภารกจิ

หลักหรอืยทุธศาสตรแ์ละแสดงให ้

เห็นถงึการก าหนดกลุม่ผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี (Stakeholders) 

 สถาบนัอดุมศกึษาจัดใหม้รีะบบ/

วธิกีาร ในการเปิดชอ่งทางให ้

ประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

เกีย่วขอ้ง หรอืผูรั้บบรกิารไดเ้ขา้มา

มสีว่นรว่มในการด าเนนิงานเพือ่

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนของสถาบนั 

D   สถาบนัอดุมศกึษามชีอ่งทางในการ

ใหข้อ้มลูขา่วสารทีม่คีวาม

หลากหลายและเขา้ถงึ

กลุม่เป้าหมายได ้ อยา่งนอ้ย 3 

ชอ่งทาง โดยขอ้มลูขา่วสารตอ้ง

ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้และ ทันกาล 

  สถาบนัอดุมศกึษามชีอ่งทางในการ

รับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ทีก่ลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึได ้

อยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง และมกีาร
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 ประเด็นการพจิารณาการ

ด าเนนิการทีค่รบถว้น 

 

จัดท ารายงานสรปุความคดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเสนอหัวหนา้สว่น

ราชการอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 สถาบนัอดุมศกึษาสามารถให ้

ตัวอยา่งการด าเนนิการ /โครงการ 

หรอื กจิกรรม หรอืเวท ีหรอืวาระ

ตา่ง ๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการ

ด าเนนิการในการเปิดโอกาสให ้

ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มตามระดับ

การมสีว่นรว่มทีไ่มต่ ่ากวา่ระดับการ

เขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) 

L สถาบนัอดุมศกึษาไดม้กีารแสดงให ้

เห็นวา่ไดม้กีารรายงาน หรอืเผยแพร่

ผลการด าเนนิงานใหก้บัประชาชนหรอื

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

  I สถาบนัอดุมศกึษามกีรอบแนวคดิหรอื

แนวทางหรอืแผนในการสง่เสรมิการมี

สว่นรว่มของประชาชนไปสูร่ะดับที่

สงูขึน้ หรอืแสดงใหเ้ห็นวา่มกีารขยาย

ขอบเขตหรอืกลุม่เป้าหมายในการ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 

CS6 สถาบนัอดุมศกึษามกีารวัดความพงึพอใจ

และความไมพ่งึพอใจของนสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกลุม่ตามทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้เพือ่น าผลไปปรับปรงุการ

ใหบ้รกิารและการด าเนนิงานของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

A/ I หลักฐานการวัดความพงึพอใจและ

ความไมพ่งึพอใจของนสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และผลทีไ่ด ้

D/ 

L 

แสดงใหเ้ห็นวา่ไดน้ าผลไปปรับปรงุ

การใหบ้รกิารและการด าเนนิงานของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

CS7 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร ซึง่จะตอ้งมรีะยะเวลาแลว้เสร็จ

ของงานบรกิารในแตล่ะงาน โดยมกีารจัดท า

แผนภมูหิรอืคูม่อืการตดิตอ่ราชการโดย

A / 

D / 

I   

ตัวอยา่งมาตรฐานหรอืวธิกีารใหบ้รกิาร

ทีไ่ดจ้ัดท าไว ้รวมทัง้มกีารจัดท าและ

ประกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบแผนภมู ิ

หรอืคูม่อืการตดิตอ่ราชการทีร่ะบุ
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

 ประเด็นการพจิารณาการ

ด าเนนิการทีค่รบถว้น 

 

ประกาศใหน้สิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบ และจัดท าคูม่อืการท างานของ

บคุลากรในการใหบ้รกิาร เพือ่ใหเ้กดิความ

พงึพอใจในการรับบรกิาร 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน ใน

ภารกจิหลักของสถาบนั 
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หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้  

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

IT1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบฐานขอ้มลูทีช่ว่ย

สนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตัริาชการ นอกจากนีต้อ้งมี

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานตามแผน

ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ รวมทัง้

ตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ ที่

ครอบคลมุ ถกูตอ้ง และทันสมยั 

A  แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ าเป็นในแต่

ละยทุธศาสตร ์

 แสดงการทบทวนฐานขอ้มลูทัง้หมดใน

แตล่ะยทุธศาสตรท์ีม่ ี

 แสดงแนวทางในการคัดเลอืกขอ้มลูทีจ่ า

เป็นมาจัดท าฐานขอ้มลูใหมอ่ยา่งนอ้ย

ยทุธศาสตรล์ะ 1 ฐานขอ้มลู โดย CIO 

หรอืCEO เป็นผูอ้นุมตั ิ

 แสดงแนวทางการปรับปรงุฐานขอ้มลู

เดมิไดค้รบถว้น (กรณีทีต่อ้งมกีาร

ปรับปรงุ) 

  D  แสดงฐานขอ้มลูทีไ่ดพ้ัฒนาขึน้ในปี 

2553 ไดค้รบถว้น 

 แสดงฐานขอ้มลูทีไ่ดท้ าการปรับปรงุในปี 

2553 ไดค้รบถว้น  

 แสดงฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานของ

ตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ 

ประจ าปี 2549-2553 โดยแสดง

รายละเอยีดของผลการด าเนนิงาน เชน่ 

กรณีเป็นรอ้ยละ ตอ้งแสดงคา่เศษและ

สว่น กรณีเป็นตัวชีว้ัดขัน้ตอนตอ้งแสดง

รายละเอยีดสิง่ทีไ่ดท้ า 

IT2 สถาบนัอดุมศกึษาพัฒนาและปรับปรงุระบบ

ฐานขอ้มลูดา้นนักศกึษา บคุลากร หลักสตูร 

การเงนิอดุมศกึษา และระบบภาวะการมงีานท า

ของบณัฑติ ตามรปูแบบมาตรฐานกลางที่

ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ก าหนดทัง้ 5 ฐานขอ้มลู 

A  ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูดา้นนักศกึษา 

บคุลากร หลักสตูร การเงนิอดุมศกึษา 

และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมงีานท า

ของบณัฑติ ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาได ้

รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา (สกอ.) ซึง่เป็นขอ้มลูที่

สมบรูณ์ ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตาม

รปูแบบมาตรฐานกลางทีก่ าหนด และ

สามารถน าไปใชไ้ด ้
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

IT3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารทบทวนกระบวนการ

ทีส่รา้งคณุคา่ และทบทวนฐานขอ้มลูเพือ่

สนับสนุนการปฏบิตังิานตามกระบวนงานทีส่รา้ง

คณุคา่ อยา่งนอ้ย 1 กระบวนงาน 

A  แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ าเป็นใน 

แตล่ะกระบวนการสรา้งคณุคา่ 

 แสดงการทบทวนฐานขอ้มลูทัง้หมดใน

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ทีจ่ัดท าไวใ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 

 แสดงแนวทางในการคัดเลอืกขอ้มลูที่

จ าเป็นมาจัดท าฐานขอ้มลูใหมห่รอืแนว

ทางการปรับปรงุฐานขอ้มลูเดมิได ้

ครบถว้น (กรณีทีต่อ้งมกีารปรับปรงุ)  

แตล่ะกระบวนการสรา้งคณุคา่ โดย CIO 

หรอื CEO เป็นผูอ้นุมตัอิยา่งนอ้ย

กระบวนการละ 1 ฐานขอ้มลู  

D  แสดงฐานขอ้มลูทีไ่ดพ้ัฒนาขึน้ในปี 

2553 ไดค้รบถว้น 

 แสดงฐานขอ้มลูทีไ่ดท้ าการปรับปรงุในปี 

2553 ไดค้รบถว้น (กรณีทีต่อ้งมกีาร

ปรับปรงุ) 

IT 4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจัดสง่ขอ้มลูรายบคุคล

ดา้นนักศกึษา บคุลากร หลักสตูร การเงนิ

อดุมศกึษา และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมงีาน

ท าของบณัฑติ รวมทัง้ รายชือ่เว็บไซตท์ี่

เผยแพรร่ายงานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มรายชือ่

คณะท างานผูรั้บผดิชอบจัดท าขอ้มลู ชอ่งทางการ

ตดิตอ่สือ่สาร ให ้สกอ. ภายในเวลาทีก่ าหนด 

A  วันที ่ / เวลา ทีส่ถาบนัอดุมศกึษา ได ้

ป้อนขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลูของ สกอ. 

 การตรวจสอบขอ้มลูตาม URL ของ

เว็บไซตท์ีส่ถาบนัอดุมศกึษาแจง้มายงั 

สกอ. วา่เป็นชอ่งทางการเผยแพรร่ายงาน

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รายชือ่คณะท างาน 

และชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร 

IT5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ใหน้สิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ในดา้นนักศกึษา บคุลากร หลักสตูร 

ภาวะการมงีานท าของบณัฑติ และขอ้มลูอืน่ ๆ 

A/

D 

 ชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูผา่นระบบ

เครอืขา่ยอเิล็คทรอนคิส ์ที่

สถาบนัอดุมศกึษาจัดใหม้กีารเผยแพร ่

ขอ้มลูไดส้อดคลอ้งตามความตอ้งการ

ของผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตั ิและสาธารณชน โดย

ก าหนดใหม้ ีURL หรอืการก าหนดสทิธใิห ้

สามารถเขา้ไปตรวจสอบได ้โดยระบชุือ่ 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

และ password เพือ่ใหต้รวจสอบความ

ถกูตอ้ง สมบรูณ์ของขอ้มลู และมี

ชอ่งทางในการใหค้ าแนะน าเพือ่การ

พัฒนาได ้จากสว่นกลาง 

IT6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการตดิตาม เฝ้า

ระวัง และเตอืนภยั (Warning System) 

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการหรอืตามค า

รับรองการปฏบิตัริาชการ หรอืตามแผนงาน/

โครงการส าคัญ 

A  ระบบการตดิตาม เฝ้าระวัง และเตอืนภยั 

(Warning System)ทีส่ถาบนัจัดท าขึน้

และใชใ้นการก ากบัตดิตามความกา้วหนา้

และการเปลีย่นแปลงการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิตัริาชการหรอืตามค ารับรอง

การปฏบิตัริาชการ หรอืตามแผนงาน/

โครงการส าคัญ ทีส่ามารถรายงานตอ่

ผูรั้บผดิชอบ ผูก้ ากบัตัวชีว้ัด หรอืผูม้ ี

อ านาจ ทัง้นี ้อาจรายงานในรปูแบบของ

เอกสาร หรอืเอกสารอเิล็คทรอนคิสไ์ด ้

 แสดงขอ้มลูความถี ่และความเสยีหาย

ของภยัทีเ่คยเกดิขึน้ 

D  แสดงการรายงานหรอืน าเสนอขอ้มลูให ้

ผูบ้รหิารผา่นระบบสารสนเทศส าหรับ

ผูบ้รหิาร (Executive Information 

System : EIS) หรอืระบบสารสนเทศ

ทางภมูศิาสตร ์(Geographic 

Information System : GIS) 

 บนัทกึ ค าสัง่ ความเห็น หรอืการตอบ

กลับ ทางเอกสารหรอืเอกสาร

อเิล็คทรอนคิส ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มกีาร

น าขอ้มลูจากการการตดิตาม เฝ้าระวัง 

และเตอืนภยั ไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การ

ด าเนนิการของผูเ้กีย่วขอ้งได ้

L แสดงรายละเอยีดการปรับปรงุระบบการ

ตดิตาม เฝ้าระวัง และเตอืนภยัใหม้ี

ประสทิธภิาพมากขึน้กวา่เดมิทีเ่คยมอียู ่
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

IT7 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจัดท าแผนการจัดการ

ความรู ้และน าแผนไปปฏบิตั ิ

A  แสดงแผนการจัดการความรู ้อยา่งนอ้ย 

3 องคค์วามรู ้ตามแนวทางทีก่ าหนด

และไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

D  รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน โดย

ด าเนนิ กจิกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู ้ไดส้ าเร็จครบถว้นทกุกจิกรรม 

และสามารถด าเนนิการทีค่รอบคลมุ

กลุม่เป้าหมายได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

ในทกุกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีร่ะบไุว ้
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หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล 

 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น 

HR 1 สถาบนัอดุมศกึษามกีารจัดระบบ

บรหิารงานบคุคล (Human 

Resource Management) ซึง่

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์อง

สถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความ

รว่มมอื ความคลอ่งตัวและการ

กระจายอ านาจการตัดสนิใจ และ

ความผกูพันตอ่สถาบนั  

 

A มรีะบบการบรหิารงานบคุคลทีเ่ป็นทางการ

หรอืไมเ่ป็นทางการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความ

รว่มมอื ความคลอ่งตัว และการกระจาย

อ านาจการตัดสนิใจ 

D มกีารมอบหมายใหบ้คุลากรปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งระบบงานทัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ 

L มกีารทบทวนการจัดระบบบรหิารงานบคุคล

บางกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตั ิ

การของสว่นราชการ 

HR 2 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดปัจจัย

ทมีผีลตอ่ความผาสกุ และความพงึ

พอใจของบคุลากร รวมทัง้ตอ้งมกีาร

วเิคราะหแ์ละปรับปรงุปัจจัย ดังกลา่ว

ใหม้คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้ง

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานและใหเ้กดิ

ความผกูพันตอ่สถาบนั 

A   มกีระบวนการก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่

ความผาสกุ ความพงึพอใจของบคุลากร 

ประกอบดว้ย ปัจจัยทีส่รา้งแรงจงูใจ และ

ปัจจัยทีส่รา้งบรรยากาศในการท างาน  

  มกีารจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ี

ผลตอ่ความผาสกุ ความพงึพอใจของ

บคุลากร 

 มแีผนการสรา้งความผาสกุ และความพงึ

พอใจของบคุลากร ทีส่อดคลอ้งกบัปัจจัยที่

ก าหนด 

D  มกีารด าเนนิการตามแผนการสรา้งความ

ผาสกุและความพงึพอใจ 

L  มรีะบบการประเมนิความผาสกุ ความพงึ

พอใจ และการสรา้งแรงจงูใจของบคุลากร 

เชน่ การส ารวจความพงึพอใจ การก าหนด

ตัวชีว้ัด 

HR 3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

บคุลากรทีม่ปีระสทิธผิล และเป็น

ธรรม รวมทัง้มกีารแจง้ผลการประเมนิ

A  มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

บคุลากรทั่วทัง้องคก์ร 

D  บคุลากรทั่วทัง้องคก์รไดรั้บการประเมนิผล

การปฏบิตังิาน 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น 

ใหบ้คุลากรทราบ เพือ่ปรับปรงุการ

ปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้ 

 มกีารแจง้ผลการปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 

I มกีารจัดสรรแรงจงูใจทีเ่ชือ่มโยงกบัการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร 

HR 4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสง่เสรมิให ้

คณาจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

กระบวนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

ส าคัญ    

A  มแีนวทางในการสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจ า

สว่นใหญม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ รูเ้ป้าหมาย

ของการจัดการศกึษาและหลักสตูร

การศกึษา 

 มแีนวทาง/มาตรการใหอ้าจารยป์ระจ าสว่น

ใหญด่ าเนนิการวเิคราะหศ์ักยภาพของ

ผูเ้รยีนและเขา้ใจผูเ้รยีน 

D   อาจารยป์ระจ าสว่นใหญม่คีวามรู ้ความ

เขา้ใจทีจ่ะด าเนนิการตามแนวทางทีก่ าหนด 

 มกีารส ารวจหรอืประเมนิประสทิธภิาพการ

สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญของอาจารย์

ประจ าของสถาบนั 

L อาจารยป์ระจ าสว่นใหญม่นี าผลการ

วเิคราะหศ์ักยภาพผูเ้รยีนมาปรับปรงุแผนการ

สอนใหม้คีวามเหมาะสม 

 สถาบนัฯน าขอ้มลูผลการส ารวจหรอื

ประเมนิประสทิธภิาพการสอนมาด าเนนิการ

สนับสนุนใหอ้าจารยป์รจะ้ าสว่นใหญม่ี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการ

พัฒนาการเรยีนรูข้องตนเองและผูเ้รยีน 

 สถาบนัฯมกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิ

กระบวนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญเพือ่

สรปุผลการด าเนนิการโดยรวมของสถาบนัฯ 

I มกีารประเมนิประสทิธภิาพการสอนที่

สอดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ัดใหผู้เ้รยีน 

HR 5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสง่เสรมิการ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี

คณาจารย ์มกีารวางแผนป้องกนัการ

กระท าผดิจรรยาบรรณฯ  มมีาตรการ

A มรีะบบและกลไกในการก ากบัดแูลและ

สง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี

คณาจารย ์

มมีาตรการ/การวางแผนป้องกนัการกระท า
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น 

ก ากบัดแูลและด าเนนิการกบัผูไ้ม่

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ รวมทัง้ มี

แนวทางการใหร้างวัลผูป้ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่ป็นแบบอยา่ง

ได ้

ผดิจรรยาบรรณ 

 มมีาตรการการก ากบัดแูลผูไ้มป่ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณฯ 

D มชีอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร เพือ่รับขอ้มลู

ป้อนกลับและความคดิเห็นทีม่ตีอ่คณาจารย์

ของสถาบนัในเรือ่งความจรรยาบรรณ

วชิาชพีคณาจารยจ์ากนสิติ นักศกึษา และผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มแีนวทางการใหร้างวัลผูป้ฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ 

  L มรีะบบการตดิตามความกา้วหนา้และมกีาร

ประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิการตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์

HR6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนนิการตาม

แผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากร

บคุคลทีก่ าหนดไวใ้น SP3 ไปปฏบิตั ิ

เพือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะทีเ่หมาะสม 

สามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลผุลตาม

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

A  มแีผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคล 

ประจ าปี 2552 

 มแีผนปฏบิตักิาร (Action Plan) การ

บรหิารทรัพยากรบคุคลของแผนงาน/

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 มแีผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากร 

หรอื แผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี 2552 

D  มรีายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิตัิ

การการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

L มกีารส ารวจความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ี

ตอ่การพัฒนาบคุลากร 

I การด าเนนิการพัฒนาบคุลากรมคีวาม

สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาบคุลากร  

HR 7 สถาบนัอดุมศกึษามแีผนการสรา้ง

ความกา้วหนา้ในสายงานใหแ้ก่

บคุลากร เพือ่สรา้งขวัญและก าลังใจ

ในการปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 

A มแีผนการสรา้งความกา้วหนา้ของบคุลากร 

D มกีารด าเนนิการตามแผนการสรา้ง

ความกา้วหนา้ของบคุลากร 

L มกีารประเมนิผลตามแผนการสรา้ง

ความกา้วหนา้ของบคุลากร 
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หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

  

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

PM 1 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดกระบวนการที่

สรา้งคณุคา่จากยทุธศาสตรพ์ันธกจิ และ

ความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศนข์องสถาบนั 

A แสดงวธิกีารก าหนดกระบวนการทีส่รา้ง

คณุคา่ซึง่อยา่งนอ้ยไดพ้จิารณาจาก 

 ยทุธศาสตร ์

 พันธกจิ 

 ความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

PM 2 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งจัดท าขอ้ก าหนดที่

ส าคัญของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่จาก

ความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย  และ

ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญทีช่ว่ยวัดผลการ

ด าเนนิงาน และ/หรอืปรับปรงุการด าเนนิงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพและความคุม้คา่ 

A มกีารจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของ

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ซึง่อยา่งนอ้ยได ้

พจิารณาจาก 

 ความตอ้งการของนสิติ นักศกึษา 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย  

 ประสทิธภิาพของกระบวนการ 

 ความคุม้คา่และการลดตน้ทนุ  

D การน าขอ้ก าหนดของกระบวนการไปสูก่าร

ปฏบิตั ิโดยมกีารก าหนดตัวชีว้ัดของ

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

L มกีารตดิตามผลของตัวชีว้ัดของ

กระบวนการ เพือ่น ามาปรับปรงุกระบวนการ 

PM 3 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งออกแบบกระบวนการ

จากขอ้ก าหนดทีส่ าคัญใน PM 2 และน า

ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคัญ มาประกอบการ

ออกแบบกระบวนการ เพือ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและปรับปรงุ

กระบวนอยา่งตอ่เนือ่ง 

A  แสดงขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของ

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่และชีใ้หเ้ห็น

วา่น ามาออกแบบกระบวนการเพือ่ใหบ้รรลุ

ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญอยา่งไร 

 การออกแบบกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่

ไดน้ าปัจจัยทีส่ าคัญมาใชป้ระกอบ อยา่ง

นอ้ย 2 ปัจจัยตอ่ไปนี ้

   -  องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม ่  ๆ

       ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

   -  ขัน้ตอนระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

   -  การควบคมุคา่ใชจ้า่ย   
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

  

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

   -  ปัจจัยเรือ่งประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

D มกีารสือ่สารสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการออกแบบกระบวนการ

และการน าไปปฏบิตั ิ 

L มกีารตรวจสอบกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

เพือ่วเิคราะหห์าจดุทีค่วรปรับปรงุ โดย

การศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการ หรอื การ

แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์รว่มกนัของ

ผูป้ฏบิตังิาน 

PM 4 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมรีะบบรองรับภาวะ

ฉุกเฉนิตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบ

ตอ่การจัดการกระบวนการ เพือ่ใหส้ถาบนัจะ

สามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

A แสดงแผนส ารองฉุกเฉนิ เพือ่ป้องกบั

ผลกระทบกบัการจัดการกระบวนการใน

กรณีทีเ่กดิภาวะฉุกเฉนิ 

D สือ่สารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในแผนส ารอง

ฉุกเฉนิรับทราบถงึแนวทางปฏบิตั ิ

L มกีารทบทวนเพือ่ปรับปรงุแผนส ารอง

ฉุกเฉนิใหเ้หมาะสมทันสมยัอยูเ่สมอ  

I แสดงใหเ้ห็นความเชือ่มโยงของระบบ

รองรับภาวะฉุกเฉนิตอ่การด าเนนิการตาม

พันธกจิหลักของสถาบนัวา่จะสามารถ

ด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

PM 5 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดมาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน ของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

และกระบวนการสนับสนุน โดยมวีธิกีารในการ

น ามาตรฐานการปฏบิตังิานดังกลา่วให ้

บคุลากรน าไปปฏบิตั ิเพือ่ใหบ้รรลผุลตาม

ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ 

A  แสดงรายชือ่กระบวนการทีส่รา้ง

คณุคา่และกระบวนการสนับสนุนที่

ผา่นความเห็นชอบจากผูบ้รหิาร 

 คัดเลอืกกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่

ไมน่อ้ยกวา่ 50% และกระบวนการ

สนับสนุนไมน่อ้ยกวา่ 50% มา

จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน 

 มาตรฐานการปฏบิตังิานอยา่งนอ้ย

ควรประกอบดว้ย Work  Flow 

และมาตรฐานคณุภาพงาน 
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ 

  

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

D แสดงวธิกีารทีส่ถาบนัน ามาตรฐานการ

ปฏบิตังิานไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยการเผยแพร่

มาตรฐาน การจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 

การมรีะบบตดิตามมาตรฐานงานเพือ่ให ้

เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

L มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การ

ท างานเพือ่การปรับปรงุกระบวนการ 

I  มกีารพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่พนู

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานตาม

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

หรอื 

  มรีะบบตา่ง ๆ ทีส่นับสนุนการปฏบิตังิาน

ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนดของ

กระบวนการ 

PM 6 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารปรับปรงุ

กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่และกระบวนการ

สนับสนุน เพือ่ใหผ้ลการด าเนนิการดขีึน้และ

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด การท างานซ ้า 

และความสญูเสยีจากผลการด าเนนิการ 

 

A  แนวทาง/ วธิกีารทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการ

ปรับปรงุกระบวนการ 

 แนวทาง/วธิกีารในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

ขอ้ผดิพลาด การท างานซ ้า และลดการ

สญูเสยี เชน่การบรหิารความเสีย่งของ

กระบวนการ 

D  วธิกีารสือ่สารมาตรฐานการปฏบิตังิานให ้

บคุลากรเกีย่วขอ้งทราบ เชน่ การประชมุ 

บนัทกึเวยีน website 

 กจิกรรม/ โครงการในการปรับปรงุ

กระบวนการ (ยกตัวอยา่งกระบวนการที่

ไดป้รับปรงุ) 

L  หลักฐานการทบทวนกระบวนการ   เชน่  

การประชมุคณะท างาน การจัดกจิกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทบทวน

กระบวนการ 
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หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

หมวด รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

1 RM 1 ระดับความเชือ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของ

นสิติ นักศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่

สถาบนัฯ (คา่เฉลีย่) 

 เป็นการวัดความส าเร็จของคา่เฉลีย่ระดับ

ความเชือ่มัน่ของกลุม่นสิติ นักศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง จากผลการส ารวจ ซึง่การส ารวจ

ดังกลา่วตอ้งครอบคลมุกลุม่ผูรั้บบรกิารหลัก

ของสถาบนั ซึง่เป็นผลจากการด าเนนิการ

ดา้นการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ตีาม LD 5   

2 RM 2 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จ

ของเป้าหมายของโครงการตามแผน

บรหิารความเสีย่ง  

 เป็นการวัดความส าเร็จของผลลัพธ ์ผลผลติ

ของทกุโครงการทีน่ ามาด าเนนิการบรหิาร

จัดการความเสีย่งของโครงการ เปรยีบเทยีบ

กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไว ้ซึง่เป็น

ผลจากการด าเนนิการตามแผนบรหิารความ

เสีย่งของโครงการทีน่ ามาวเิคราะหใ์นแตล่ะ

ประเด็นยทุธศาสตร ์ตาม SP 7 

3 RM 3 รอ้ยละความส าเร็จของผลสมัฤทธิข์อง

การด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการ

บรหิารราชการ  

  การพจิารณารอ้ยละความส าเร็จของ

ผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการ/โครงการทีเ่ปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการ

บรหิารราชการ  

ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา พจิารณาจากเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน 

หมวด 3 (CS5)  มาใชป้ระกอบการด าเนนิการ 

4 RM 4 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จ

จากผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการตาม

แผนการจัดการความรูอ้ยา่งนอ้ย 3 

องคค์วามรู ้

 การพจิารณาด าเนนิการตาม RM 4 กรณีของ 

   สถาบนัอดุมศกึษา ใหย้ดึตามเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจัดการขัน้พืน้ฐาน (Fundamental 

Level) หมวด 4 (IT7) มาประกอบการ

พจิารณาด าเนนิการ 

 สถาบนัอดุมศกึษาเลอืกองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น

ในประเด็นยทุธศาสตรใ์ดก็ได ้อยา่งนอ้ย 3 

องคค์วามรู ้(ประเด็นยทุธศาสตรล์ะ 1 องค์

ความรู)้ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู ้

โดยมรีายละเอยีดกจิกรรมการจัดการความรู ้

ตา่ง ๆ พรอ้มระบตุัวชีว้ัดและเป้าหมายของแต่
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หมวด รหสั แนวทางการด าเนนิการ 
ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการ 

ทีค่รบถว้น 

ละกจิกรรม ตลอดจนระบรุะยะเวลา และ

ผูรั้บผดิชอบ และน าแผนการจัดการความรู ้

ดังกลา่วไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลผุลส าเร็จ 

5 RM5 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดี

สมรรถนะของบคุลากร หรอืแผนพัฒนา

บคุลากร 

 ตัวชีว้ัดของการเรยีนรูแ้ละพัฒนาของบคุลากร 

ใหน้ าผลจากหมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากร

บคุคล หัวขอ้ 5.2 ก การเรยีนรูข้องบคุลากร

และการสรา้งแรงจงูใจมาแสดง โดยจะ

พจิารณาจากรอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดี

สมรรถนะของบคุลากร หรอืแผนพัฒนา

บคุลากร 

6 RM6 จ านวนกระบวนการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ

ใหผ้ลด าเนนิการดขีึน้ 

 พจิารณาจากจ านวนของกระบวนการทีไ่ดรั้บ

การปรับปรงุใหผ้ลการด าเนนิการดขีึน้ 

 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็น

ถงึผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ของกระบวนการ 

เชน่  การลดระยะเวลา การลดคา่ใชจ้า่ยของ

กระบวนการ การสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่กระบวนการทีไ่ดป้รับปรงุ 

เป็นตน้ 

หมายเหต ุ  

 แมว้า่ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้นสมบรูณ์ตามหมวด 7 ของเกณฑค์ณุภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐขัน้พืน้ฐาน จะพจิารณาเฉพาะผลการด าเนนิการในปัจจบุนั โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 

(Level : L) เทา่นัน้ แต่สถาบนัอดุมศกึษา ควรใหค้วามส าคญักบัการพจิารณาถงึแนวโนม้ของผลการ

ด าเนนิการ (Trend : T) เพือ่น ามาปรับปรุงผลการด าเนนิการให ้ดขี ึน้ดว้ย 

นอกจากนี้  สถาบนัอดุมศกึษา ควรพจิารณาประเด็นการเปรยีบเทยีบกบัผลการ ด าเนนิการ 

(Compare : C)  ซึง่สถาบนัอดุมศกึษา ควรแสดงใหเ้ห็นวา่เริม่มสีารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ  รวมทัง้ใน

ประเด็นการเชือ่มโยงของตวัชีว้ดัผลตา่ง ๆ (Linkage : Li) สถาบนัอดุมศกึษาควรมกีารรายงานผลลพัธใ์น

หลายเรือ่งทีม่คีวามส าคญัตอ่ความตอ้งการทีส่ าคญัของ สถาบนัอดุมศึ กษาดว้ย ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ ของ

สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะพัฒนาเขา้สูข่ัน้กา้วหนา้ (Successful Level) และความเป็นเลศิในการพัฒนาคณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐไดอ้ยา่งสมบรูณ์ตอ่ไป   

ทัง้นี ้แนวทางการวเิคราะหผ์ลลพัธด์งักลา่ว มคีวามสอดคลอ้งตามระบบการวเิคราะหก์าร

ด าเนนิการใชง้บประมาณ (PART) 
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ภาคผนวก   ง-1 

 

 

แนวทางการจดัท าแผนการจดัการความรูใ้นหมวด 4 (ข) 

การวดั  การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการจดัท าแผนการจดัการความรูใ้นหมวด 4 (ข) 

การวดั การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรูใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ส านักงาน ก.พ.ร. มุง่มัน่ใหท้กุสถาบนัอดุมศกึษามกีารขยาย

ผลการด าเนนิงาน การจัดการความรูโ้ดยสง่เสรมิและพัฒนาระบบการจัดการความรูใ้น

สถาบนัอดุมศกึษา ใหต้อ่เนือ่งจากปีงบประมาณทีผ่า่นมา ซึง่จะมุง่เนน้ใหเ้กดิกา รแลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นองคค์วามรูท้ีส่ าคัญทีจ่ะมผีลตอ่การปฏบิตัริาชการตามประเด็นยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่ง

ตอ่เนือ่งและยัง่ยนื  ในการนี้ เพือ่ใหก้ารด าเนนิการในเรือ่งดังกลา่วเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทาง

ส านักงาน ก .พ.ร. จงึไดเ้สนอแนวทางดา้นการจัดการความรูใ้นปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 

ดังตอ่ไปนี ้

 1. สถาบนัอดุมศกึษาทบทวนประเด็นยทุธศาสตร ์และก าหนดองคค์วามรูท้ีส่ามารถตอบรับ

ประเด็นยทุธศาสตรเ์พือ่ใหเ้ป็นปัจจบุนัใหม้ากทีส่ดุ 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู ้โดย 

         2.1 ก าหนดองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นตามประเด็นยทุธศาสตร ์โดย สถาบนัอดุมศกึษาน า

ขอ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นค ารับรองการปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 มาด าเนนิการ 

ทัง้นีอ้าจน า template แผนการจัดการความรูข้องปี 2550 (แบบฟอรม์ 1) มาใชก้็ได ้

2.2 สถาบนัอดุมศกึษาเลอืกองคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็น 3 องคค์วามรูจ้ากอยา่งนอ้ย  2 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ีแ่ตกต่ างกนั และไมค่วรซ ้าซอ้นกบัองคค์วามรูท้ี่ สถาบนัอดุมศกึษา ได ้

เคยเลอืกมาจัดท าแผนการจัดการความรูไ้ปแลว้ แตห่ากจ าเป็นตอ้งเป็นองคค์วามรูเ้ดมิ 

สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งทบทวนและเพิม่เตมิองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการปฏบิตัริาชการใหม้ากขึน้

หรอืครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้อยา่งชดัเจน พรอ้มระบเุหตผุลทีเ่ลอืกองคค์วามรูนั้น้ประกอบดว้ย 

         2.3 การเลอืกตัวชีว้ัด (KPI) เพือ่วัดผลการจัดการความรู ้   สถาบนัอดุมศกึษา

พจิารณาเลอืกตัวชีว้ัด (KPI) ตามค ารับรองทีม่นัียส าคัญ อยา่งนอ้ย 1 KPI ในแตล่ะประเด็น

ยทุธศาสตร ์ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวัดผลส าเร็จของการจัดการความรูใ้นสถาบนัอดุมศกึษา 

         2.4 ผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนัอดุมศกึษา (CEO) และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการจัดการ

ความรู ้ (CKO) ของสถาบนัอดุมศกึษา ทบทวนความถกูตอ้งและความเหมาะสมพรอ้มลงนาม

รับรองเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รหิารไดท้ราบและสนับสนุนการด าเนนิงานดา้นการจัดการความรู ้

 2.5 การจัดท าและปฎบิตัติามแผนการจัดการความรู ้(แบบฟอรม์ 2) ควรมรีายละเอยีด

กจิกรรมการจัดการความรูต้า่ง  ๆตามขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ตอน ( Knowledge  Management  Process 

= KMP) และกระบวนการบรหิา รการเปลีย่นแปลง  6 องคป์ระกอบ (Change  Management  

Process = CMP) น ามาบรูณาการรว่มกนั โดยสถาบนัอดุมศกึษา อาจจะไมต่อ้งน า

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง KMP และ CMP มาท า Matrix กนัก็ได ้ แตส่ามารถอา้งองิ CMP ทัง้  

6 องคป์ระกอบลงไปในแตล่ะขัน้ตอนของการจัดการความรูไ้ด ้ ( ดังชอ่งหมายเหตตุามตัวอยา่ง

แนบ) ส าหรับกจิกรรมยกยอ่งชมเชย ( CMP องคป์ระกอบที่ 6 ) นัน้ควรแสดงใหเ้ห็นชดัเจนเป็น
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รปูธรรมเพิม่เป็นกจิกรรมที่  8 ในแบบฟอรม์ 2เพือ่สง่เสรมิและผลักดันความเขา้ใจในการจัดท า

แผนการจัดการความรูใ้หม้ากยิง่ขึน้   

 2.6 สถาบนัอดุมศกึษาควรตอ้งด าเนนิกจิกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ไดส้ าเร็จ

ครบถว้นทกุกจิกรรม และสามารถด าเนนิการทีค่รอบคลมุกลุม่เป้าหมายได ้ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

90 ในทกุกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีร่ะบไุวใ้นแตล่ะขัน้ตอน 

         2.7 สถาบนัอดุมศกึษาด าเนนิการตามแผนการจัดการความรูท้ีไ่ดจ้ัดท าทัง้ 3 แผน  

พรอ้มทัง้ตดิตามผลงานและความกา้วหนา้ในการปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง  เป็นระยะ ๆ รวมถงึการเก็บ

ขอ้มลูหลักฐานการด าเนนิกจิกรรมในแตล่ะขัน้ตอนของการจัดการความรูไ้วด้ว้ย เพอืเตรยีมรับ

การตรวจประเมนิโดยเจา้หนา้ทีข่อง ก.พ.ร.และ TRIS ตอ่ไป 

 2.8 การวัดผลลัพธข์องการด าเนนิการจะพจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 

ความส าเร็จจากผล สมัฤทธิข์อง การด าเนนิกจิกรรม ที่ สถาบนัอดุมศกึษา ด าเนนิการไดส้ าเร็จ

ครบถว้น  ทกุกจิกรรม  ตามแผนการจัดการความรูข้อง สถาบนัอดุมศกึษา ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย  

3 องคค์วามรู ้

 ผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ งานบรกิารหรอืกจิกรรมทีเ่กดิจากการท างานไดผ้ลผลติ 

(outputs) ตามเป้ าหมาย และเกดิผลลัพธ ์ (outcome) ตรงตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการ

ความรู ้ท าใหอ้งคค์วามรูท้ีก่ าหนดสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิหรอืเป็นทีพ่งึพอใจ 

 

หมายเหต ุ   

  

 แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรูใ้นแตล่ะองคค์วามรู ้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถ

ศกึษา ทบทวนแนวคดิและแนวทางการจัดการความรูใ้นแตล่ะขัน้ตอน ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุน 

1. “ คูม่อืการจัดการความรู ้ :จากทฤษฏสีูก่ารปฏบิตั ิ ( โดยส านักงาน ก .พ.ร.ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2549) ” (เลม่สเีขยีวออ่น) 

2. “ คูม่อืการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดการจัดการความรู ้เพือ่สนับสนุนประเด็น

ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ” (เลม่สชีมพ)ู 

3. ตัวอยา่งการเขยีนแผนการจัดการความรู ้และรายละเอยีดของแตล่ะกจิกรรม  ตาม

เอกสารแนบทา้ย 

 ส าหรับการเขยีนแผนและการจัดท ารายละเอยีดของแผนนัน้ สถาบนัอดุมศกึษาอาจ

น า template แผนการจัดการความรูข้องปี 2550  ตามแบบฟอรม์ 1 และแบบฟอรม์ 2 มาใชต้าม

หมายเหตขุอ้ 3 หรอื จัดท ารายละเอยีดของแผนขึน้เองโดยมขีอ้มลูครอบคลมุกจิกรรมในขัน้ตอน

การจัดการความรูท้ัง้ 7 ขัน้ตอน และเมือ่ด าเนนิการในแตล่ะกจิกรรมของการจัดการความรูแ้ลว้จะ

ท าใหเ้กดิกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลงทัง้ 6  องคป์ระกอบไดอ้ยา่งไร 
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   หากมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ส านักบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม         

  ส านักงาน ก.พ.ร. 

   1. นางกลิน่จันทร ์ เขยีวเจรญิ  เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9939 

   2. นางสาวจริาภรณ์ อสิรโิยดม  เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8982  

   3. นางสาวกนกพร  ศรวีทิยา  เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8842 

 

 

 

 

ความแตกตา่งของแผนการจดัการความรูใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 

 

2.2 สถาบนัอดุมศกึษา เลอืกองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น 3 องคค์วามรูจ้ากอยา่งนอ้ย  2 ประเด็น

ยทุธศาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนั และไมค่วรซ ้าซอ้นกบัองคค์วามรูท้ี่ สถาบนัอดุมศกึษา ไดเ้คย

เลอืกมาจัดท าแผนการจัดการความรูไ้ปแลว้ แตห่ากจ าเป็นตอ้งเป็นองคค์วามรูเ้ดมิ 

สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งทบทวนและ 

     เพิม่เตมิองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการปฏบิตัริาชการใหม้ากขึน้หรอืครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้อยา่ง 

     ชดัเจน พรอ้มระบเุหตผุลทีเ่ลอืกองคค์วามรูนั้น้ประกอบดว้ย 

 

2.5 การจัดท าและปฎบิตัติามแผนการจัดการความรู ้(แบบฟอรม์ 2) ควรมรีายละเอยีดกจิกรรม 

     การจัดการความรูต้า่งๆ ตามขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ตอน ( Knowledge  Management  Process  

     = KMP) และกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง  6 องคป์ระกอบ ( Change   

     Management  Process = CMP) น ามาบรูณาการรว่มกนั โดย สถาบนัอดุมศกึษาอาจจะไม่

ตอ้งน าความสมัพันธร์ะหวา่ง KMP และ CMP มาท า Matrix กนัก็ได ้ แตส่ามารถอา้งองิ 

CMP ทัง้  6 องคป์ระกอบลงไปใน แตล่ะขัน้ตอนของการจัดการความรู ้( ดังชอ่งหมายเหตตุาม

ตัวอยา่งแนบ) ส าหรับกจิกรรมยกยอ่งชมเชย ( CMP องคป์ระกอบที ่6 ) นัน้ควรแสดงใหเ้ห็น

ชดัเจนเป็นรปูธรรมเพิม่เป็นกจิกรรมที ่8 ในแบบฟอรม์ 2 เพือ่สง่เสรมิและผลักดันความเขา้ใจ

ในการจัดท าแผนการจัดการความรูใ้หม้ากยิง่ขึน้   

 

2.6 สถาบนัอดุมศกึษาควรตอ้งด าเนนิกจิกรรมตามแผนการจัดการความรู ้  ไดส้ าเร็จครบถว้นทกุ

กจิกรรม และสามารถด าเนนิการทีค่รอบคลมุกลุม่เป้าหมายได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ในทกุ

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีร่ะบไุวใ้นแตล่ะขัน้ตอน 
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ตวัอยา่ง Template 

แผนการจดัการความรูข้องปี 2550  ตามแบบฟอรม์ 1 และ แบบฟอรม์ 2 

แบบฟอรม์ที ่ 1  การจ าแนกองคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่การผลกัดนัตามประเด็นยทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษา 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา : …………………………...…………………………… หนา้ที ่: ……./…….. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

ตามค ารบัรอง 

เป้าหมายของตวัชีว้ดั องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิตั ิ

ราชการตามประเด็นยทุธศาสตร ์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 

 ……………………….. 

………………………… 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 

   องคค์วามรูท้ีต่อบประเด็นยทุธศาสตร ์ที ่1 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

องคค์วามรูท้ีต่อบประเด็นยทุธศาสตร ์ที ่5 

องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิตัริาชการตามประเด็นยทุธศาสตรท์ีเ่ลอืกมาจดัท าแผนการจดัการความรู ้คอื 

แผนการจดัการความรูแ้ผนที ่1 ประเด็นยทุธศาสตร ์ … : 

 องคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น      : 

 เหตผุลทีเ่ลอืกองคค์วามรู ้  : 

 ตวัชีว้ดัตามค ารับรองและเป้าหมายทีเ่ลอืกใชว้ดัการท า KM : 

แผนการจดัการความรูแ้ผนที ่2 ………………………………………………………………………………… 

แผนการจดัการความรูแ้ผนที ่3 ………………………………………………………………………………… 

ผูท้บทวน   : …………………………………………………………. 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการจดัการความรู ้(CKO)  

ผูอ้นมุตั ิ  : …………………………………………… 

ผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนัอดุมศกึษา (CEO) 

  

แบบฟอรม์ที ่2  แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา                  : ……………...……………………………………………………………. หนา้ที ่: ……/…... 

ประเด็นยทุธศาสตร ์                      : ................................................................................. 

องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็น                       : ................................................................................. 

ตวัชีว้ดั (KPI) ตามค ารบัรอง         : ................................................................................. 

เป้าหมายของตวัชีว้ดัตามค ารบัรอง : ................................................................................. 

ล า 

ดบั 

กจิกรรมการจดั 

การความรู ้
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1 กจิกรรมที ่1  

กจิกรรมที ่1.1 

กจิกรรมที ่1.2 

       

 

 

 

 

………………………

….. 

………………………

…… 

       

ผูท้บทวน   : …………………………………………… 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการจดัการความรู ้(CKO) 

ผูอ้นมุตั ิ  : …………………………………………… 

ผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนัอดุมศกึษา (CEO ) 

ประเด็นยทุธศาสตร์
ทีเ่ลอืก 

ประเด็น
ยทุธศาสตร์
ทกุประเด็น
ยทุธศาสตร ์
 

ตวัชีว้ดั (KPI) ตามค า
รับรองและเป้าหมาย
ของตวัชีว้ดัทีก่ าหนด
ไวใ้นแตล่ะ
เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงคท์กุ
เป้าประสงคข์อง
แตล่ะประเด็น
ยทุธศาสตร ์  
 

ระบเุป็น
ชว่งเวลา 
(ระยะเวลา
เริม่ตน้ – สิน้สดุ) 
หรอืจดุของเวลา
แลว้เสร็จ 
 

ในชอ่ง  สถานะและหมาย
เหตใุหร้ะบคุวามกา้วหนา้
ของการด าเนนิการและ
รายละเอยีดของเหตกุารณ์
ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
การจัดการความรู ้
 

ระบตุวัชีว้ดัส าเร็จของ 
แตล่ะกจิกรรม เชน่  
รอ้ยละของจ านวน
รายการทีต่รวจพบ 
ตอ่จ านวนรายการที่
ตรวจสอบ 
ระดบัความส าเร็จ …… 

ใหร้ะบคุา่เป้าหมาย
ของผลส าเร็จของ
แตล่ะกจิกรรม เชน่  
ครบทกุรายการ  
(100 %) 
 



 

   

การฝึกอบรม 

และเรยีนรู ้

(Training &Learning) 

 

การบรูณาการกระบวนการจดัการความรู ้ และกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

4 

 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

 
         การสือ่สาร
(Communication) 

2 กระบวนการ 

และเครือ่งมอื 

(Process & Tools) 

 

3 

การวดัผล 

 (Measurement) 

 

5 
การยกยอ่งชมเชย               

และการใหร้างวลั 

(Recognition and Reward) 

 

6 

การเตรยีมการและ 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

 

1 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

      4.การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement) 
 

5.การเขา้ถงึความรู ้(Knowledge Access) 

7.การเรยีนรู ้(Learning) 
 

6. การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู ้
(Knowledge Sharing) 

เราตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งอะไร 
เรามคีวามรูเ้รือ่งนัน้หรอืยัง 

ความรูนั้น้ท าใหเ้กดิประโยชนก์ับองคก์ารหรอืไม่ 
ท าใหอ้งคก์ารดขีึน้หรอืไม่ 

 

มกีารแบง่ปันความรูใ้หก้ันหรอืไม่ 

ความรูอ้ยูท่ ีใ่ครอยูใ่นรปูแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอ้ยา่งไร 

จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบรูณ์อยา่งไร 

  

กระบวนการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Process) 

เป้าหมาย  

KM 

วสิยัทศัน/์  
พนัธกจิ 

ขอบเขต KM 

ประเด็นยทุธศาสตร ์/ 
กลยทุธ ์/ กระบวนงาน 

1. การบง่ชีค้วามรู ้
(Knowledge Identification) 

 

3.การจัดความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

เราน าความรูม้าใชง้านไดง้่ายหรอืไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะแบง่ประเภทหัวขอ้อยา่งไร 



 

 

แผนการจดัการความรูข้องจงัหวดันครศรธีรรมราช 

แบบฟอรม์ที ่ 1    การจ าแนกองคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่การผลกัดนัตามประเด็นยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ 

ชือ่สว่นราชการ :  จงัหวดันครศรธีรรมราช หนา้ที ่:  1/1 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

ตามค ารบัรอง 

เป้าหมาย
ของตวัชีว้ดั 

องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิตัริาชการตามประเด็น
ยทุธศาสตร ์

ประเด็นยทุธศาสตร1์ 

การพัฒนาเศรษฐกจิ ดา้นการเกษตร 

อตุสาหกรรมผลติภัณฑ ์OTOP และ
การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์และวฒันธรรม 

เพิม่ผลผลติเพิม่มลูคา่ และเพิม่รายได ้

จากการพัฒนาดา้นการเกษตร

อตุสาหกรรมผลติภัณฑ ์OTOP และ
การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์และวฒันธรรม 

ระดบัความส าเร็จของ

การพัฒนาคณุภาพ

ดา้นการทอ่งเทีย่ว
ของจังหวดั 

ระดบั 5 1. ดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร 

2. ดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

3. พฒันาคณุภาพการบรกิารดา้นทีพ่กัและโรงแรม
ใหไ้ดม้าตรฐาน 

องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิตัริาชการตามประเด็นยทุธศาสตรท์ีเ่ลอืกมาท าแผนการจดัการความรู ้คอื  

แผนการจดัการความรู ้แผนที ่1 ประเด็นยทุธศาสตร ์  :  การพัฒนาเศรษฐกจิ ดา้นการเกษตร อตุสาหกรรมผลติภัณฑ ์OTOP และการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์และวฒันธรรม 

 องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็น   :  พัฒนาคณุภาพการบรกิารดา้นทีพั่กและโรงแรมใหไ้ดม้าตรฐาน  

 เหตผุลทีเ่ลอืกองคค์วามรู ้ :  การบรกิารดา้นทีพั่กและโรงแรม  เป็นกระบวนการทีส่ าคญัในการพัฒนาและยกระดบั และสง่เสรมิการ 

ทอ่งเทีย่วของจังหวดันครศรธีรรมราชใหไ้ดม้าตรฐาน 

 ผลสมัฤทธิข์ององคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็น   :  เครอืขา่ยผูป้ระกอบการภาครัฐ /เอกชนดา้นการทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้รับการอบรมสามารถน าองคค์วามรูท้ี่

ไดรั้บไปขยายผลตอ่ใหก้บับคุลากรในองคก์รไดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพการบรกิารประชาชนหรอืนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดั  : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายในองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นสามารถน าแนวทางในการด าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนา

คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  (เป้าหมาย : รอ้ยละ 90) 

 ตวัชีว้ดัตามค ารบัรองและเป้าหมายทีเ่ลอืกใชว้ดัการท า KM : ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของ จังหวดั 

ผูท้บทวน : ……………ลงนาม CKO…………………………… 

    (นาย………………………..) 

    รองผูว้า่ราชการจังหวดันครศรธีรรมราช 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการจดัการความรู ้ (CKO) 

ผูอ้นุมตั ิ: …………ลงนาม CEO…………………………… 

        (นาย………………………) 

        ผูว้า่ราชการจังหวดันครศรธีรรมราช 

     ผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงาน (CEO) 

 

เอกสารแนบทา้ย 



 

 

แบบฟอรม์ที ่2  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) 

ชือ่สว่นราชการ /จงัหวดั  : จังหวดันครศรธีรรมราช หนา้ที ่: 1/5 

ประเด็นยทุธศาสตร ์       : การพัฒนาเศรษฐกจิ ดา้นการเกษตร อตุสาหกรรมผลติภัณฑ ์OTOP และการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์และวฒันธรรม 

องคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็น (K)    :  พัฒนาคณุภาพการบรกิารดา้นทีพั่กและโรงแรมใหไ้ดม้าตรฐาน  

ตวัชีว้ดั (KPI) ตามค ารบัรอง   : ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของจังหวดั  

เป้าหมายของตวัชีว้ดัตามค ารบัรอง : ระดบั 5 

ล าดบั กจิกรรมการจดัการความรู ้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 
หมาย

เหตุ 

1 การบง่ชีค้วามรู ้

การเตรยีมการและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
 1.1 จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร KM Team เพือ่ 

พัฒนาคณุภาพการบรกิารดา้นทีพั่กและโรงแรมใหไ้ด ้
มาตรฐานเกีย่วกบัองคค์วามรูเ้รือ่ง 

- การจัดการดา้นความปลอดภัย 

- การจัดการทีพั่ก/โรงแรม 
- การจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 
1.2 ศกึษาดงูานภายในประเทศ 
 

 
 

 
 

1.3 สรุปและประเมนิผลการด าเนนิโครงการฯ 

 

 

 

 

 
1 ธ.ค.52 

 
 

 

 
 

 
18-25 

ม.ค.52 

 
 

 
 

สงิหาคม 
2552 

 

 
จ านวนแผนการ

จัดการความรู ้
 

 

 
 

 
 

จ านวนสถานทีใ่น
การศกึษาดงูาน 

 
 

 

จ านวน KM Team 

 

 
1 แผน 

 
 

 

 
 

 
4 แหง่ 

 

 
 

 
 

1 คณะท างาน 

 

 
KM Team ของจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

 

 
 

คณะท างาน KM Team 
ของจังหวดัศกึษาดงูานใน   

จ.ชลบรุ ีชมุพร , เพชรบรุ ี,

และระยอง ระหวา่งวนัที ่  
19-22 ม.ค.52 

 

 

 
CKO ของจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
ส านักงานจังหวดัและ  

KM Team ของ

จังหวดั 
 
 

ส านักงานจังหวดัและ  

KM Team ของ
จังหวดั 

 
 

 
 

 

 
ระยะเริม่

ด าเนนิการ 
 

 

 
 

 
 

 

 
KMP 1 

CMP 1 
 

 

 
 

 
 



 

 

ล าดบั กจิกรรมการจดัการความรู  ้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 
หมาย

เหตุ 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู ้ 

2.1 มอบหมายคณะท างานKM ผูรั้บผดิชอบการสรา้งและ

แสวงหาความรูใ้นเรือ่งตา่ง ๆเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพการ

บรกิารดา้นทีพั่กและโรงแรมใหไ้ดม้าตรฐานเพือ่วางแผนใน

การหาความรูจ้ากภายในและภายนอกทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ เพือ่ใหท้ราบแนวทางในการพัฒนาคณุภาพฯ 

2.2 จัดเวทสีมัมนาคณะท างานผูรั้บผดิชอบแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ร่วมกบัผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญในการพัฒนาคณุภาพฯ 

 

มกราคม 52 

 

 

 

 

มกราคม 

52 

 

จ านวนคณะท างาน

การจัดการความรูข้อง

จังหวดั 

 

 

จ านวนครัง้ในการจัด

สมัมนา 

 

1 คณะท างาน 

 

 

 

 

3 ครัง้ 

 

คณะท างานKMทีพั่ฒนา

คณุภาพการบรกิารดา้น     

ทีพั่กและโรงแรมใหไ้ด ้

มาตรฐาน 

คณะท างานKM ที ่

พัฒนาคณุภาพฯ 

 

KM Team ของ

จังหวดั 

 

 

 

 

KM Team ของ

จังหวดั 

 

ระยะเริม่

ด าเนนิการ 

 

 

 

ระยะเริม่

ด าเนนิการ 

 

CMP 

1,2 

 

 

 

 

 

3 การจดัการความรูใ้หเ้ป็นระบบ       CMP 1 

 3.1 รวบรวมความรูท้ีไ่ดจ้ากการไปคน้ควา้เพิม่เตมิน ามา

จัดเป็นหมวดหมูแ่ละจัดท าฐานขอ้มลูเป็น Knowledge Base 

การพัฒนาคณุภาพการบรกิารดา้นทีพั่กและโรงแรมใหไ้ด ้

มาตรฐานเกีย่วกบั 

- การจัดการดา้นความปลอดภัย 

- การจัดการทีพั่ก/โรงแรม 

- การจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 

กมุภาพันธ ์

2552 

จ านวนฐานขอ้มลู

แหลง่ความรูด้า้น 

-การจัดการดา้น

ความปลอดภัย 

- การจัดการทีพั่ก/

โรงแรม 

- การจัดการแหลง่

ทอ่งเทีย่ว 

3 เรือ่ง คณะท างานKMทีพั่ฒนา

คณุภาพฯเกีย่วกบั 

- การจัดการดา้นความ

ปลอดภัย 

- การจัดการทีพั่ก/โรงแรม 

- การจัดการแหล่ง

ทอ่งเทีย่ว 

  KM Team ของ  

  จังหวดั และ 

  ส านักงานการ 

  ทอ่งเทีย่วและกฬีา 

  ของจังหวดั 

 

 

ระยะด าเนนิการ  

 3.2จัดท าท าเนยีบผูท้รงคณุวฒุ ิและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ

จัดการการทอ่งเทีย่ว ในการพัฒนาคณุภาพการบรกิารดา้นที่

พักและโรงแรมใหไ้ดม้าตรฐาน 

กมุภาพันธ ์

2552 

 

 

ท าเนยีบผูท้รงคณุวฒุ ิ

และผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การจัดการการ

ทอ่งเทีย่ว 

1 ชดุ 

 

 

 

ผูท้รงคณุวฒุ ิและ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการ

การทอ่งเทีย่ว 

 

 KM Team ระดบั  

 จังหวดั และส านักงาน 

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

ระยะด าเนนิการ 

 

 

 

 



 

 

ล าดบั กจิกรรมการจดัการความรู  ้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 
หมาย

เหตุ 

4 การประมวลผลและกล ัน่กรองความรู ้       CMP 

1,2 

 4.1 จัดเสวนาผูม้คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นการจัดการการ

ทอ่งเทีย่วร่วมพจิารณาองคค์วามรูท้ัง้ 3 เรือ่ง 

ทีจ่ะใหก้บักลุม่เป้าหมายวา่ถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม ่ด ู 

ทัง้เนือ้หาฐานความรู ้ในเรือ่งของภาษาความถกูตอ้งจัดใหเ้ป็น

มาตรฐานทีส่ามารถน าไปอา้งองิไดโ้ดยจัดท าในรูป  “ร่าง”

เอกสาร กอ่นน าไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

มนีาคม 

2552 

จ านวนครัง้ของการ

เสวนาเนือ้หาองค์

ความรู ้

3 ครัง้ 

 

 

ผูท้รงคณุวฒุ ิและ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการ

การทอ่งเทีย่ว และ KM 

Team ระดบัจังหวดั และ

ส านักงานการทอ่งเทีย่วและ

กฬีาของจังหวดั 

 KM Team ระดบั  

 จังหวดั และส านักงาน  

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

 

ระยะด าเนนิการ  

 4.2 เชญิบคุลากรผูท้รงคณุวฒุ ิและเชีย่วชาญดา้นการจัดการ

การทอ่งเทีย่ว ร่วมด าเนนิการประมวลและกลั่นกรองความรู ้

โดยพจิารณารูปแบบและภาษาใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เรยีบ

เรยีงใหท้นัสมัยเขา้ใจงา่ยและสมบรูณ์เพือ่สะดวกในการศกึษา

คน้ควา้ 

มนีาคม 

2552 

-จ านวนผูท้รงคณุวฒุ ิ

และเชีย่วชาญดา้นการ

จัดการการทอ่งเทีย่ว  

-จ านวนฐานความรูท้ี่

ผา่นการประมวลและ

กลัน่กรอง 

5 คน 

 

 

 

3 ฐานความรู ้

ผูท้รงคณุวฒุ ิและ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการ

การทอ่งเทีย่วและ KM 

Team ระดบัจังหวดั และ

ส านักงานการทอ่งเทีย่วและ

กฬีาของจังหวดั 

 KM Team ระดบั 

 จังหวดั และส านักงาน 

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

 

ระยะด าเนนิการ  

5 

 

 

 

 

การเขา้ถงึความรู ้

5.1 น าความรูม้าพัฒนาเขา้สูร่ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

5.2 เผยแพร่ประชาสมัพันธฐ์านขอ้มลู และองคค์วามรูเ้กีย่วกบั  

- การจัดการดา้นความปลอดภัย 

- การจัดการทีพั่ก/โรงแรม 

 

มนีาคม - 

เมษายน 

2552 

 

-จ านวนฐานขอ้มลูใน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- จ านวนเอกสาร 

- การจัดการดา้น

ความปลอดภัย 

 

3 เรือ่ง 

 

 

3 เรือ่ง 

 

เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

ภาครัฐ/เอกชนดา้นการ

ทอ่งเทีย่ว  

 

 

 KM Team ระดบั 

 จังหวดั และส านักงาน 

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

 

 

ระยะด าเนนิการ 

 

 

ระยะด าเนนิการ 

 

CMP 2 



 

 

ล าดบั กจิกรรมการจดัการความรู  ้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 
หมาย

เหตุ 

 
 

- การจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่วในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ 
 

- การจัดการทีพั่ก/

โรงแรม 

- การจัดการแหลง่

ทอ่งเทีย่ว 

     

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้ 

6.1 จัดเวทแีลกเปลีย่นความรู  ้

      - เลา่เรือ่งจากประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ 

      - การสอนงานใหก้บักลุม่ เป้าหมาย 

6.2 การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่งๆ (หนังสอืเวยีน  

      ขา่ว  เว็บไซต ์เสยีงตามสายฯลฯ) 

6.3 จัดท าเอกสารคูม่อืองคค์วามรูเ้กีย่วกบั  

      - การจัดการดา้นความปลอดภัย 

      - การจัดการทีพั่ก/โรงแรม 

      - การจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 

 

พฤษภาคม 

    2552 

 

 

 

จ านวนครัง้ในการจัด

เวทสีมัมนา 

 

จ านวนครัง้ในการ

ประชาสมัพันธ ์

 

2 ครัง้ 

 

 

3 ครัง้ 

 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการ

การทอ่งเทีย่ว 

และ KM Team ระดบั

จังหวดั และเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการภาครัฐ/

เอกชนดา้นการทอ่งเทีย่ว

และแกนน าชมุชน  

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KM Team ระดบั 

 จังหวดั และส านักงาน 

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

 

 

ระยะด าเนนิการ 

 

 

 

ระยะด าเนนิการ 

 

CMP 3 



 

 

ล าดบั กจิกรรมการจดัการความรู ้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 

7 

 

การเรยีนรู ้

7.1 ประชาสมัพันธเ์ชญิชวนผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมเวทกีารเรยีนรู ้

และน าความรูไ้ปปฏบิตัไิด  ้

 

 

(1) จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารดา้นความปลอดภัย  
 

 
 

 

 
 

 
 

(2)  ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดการทีพั่ก/โรงแรม 

มถินุายน -

กรกฎาคม 

2552 

 

มถินุายน 

2552 

 

 

 

 

23 ม.ิย.52 

ณ ชมุชน

ทอ่งเทีย่ว

เขาพลายด า 

จ านวนครัง้ทีป่ระชา 

สมัพันธ ์

 

 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 

 

 

 

 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 

2 ครัง้ 

 

 

 

ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 100 

คน 

 

 

 

 

ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 60 คน 

 

 

 

 

 

เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ

ภาครัฐ/เอกชนดา้นการ

ทอ่งเทีย่วและแกนน า

ชมุชน ประชาชนทัว่ไป 

เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ

ภาครัฐ/เอกชนดา้นการ

ทอ่งเทีย่วและแกนน าชมุชน 

ประชาชนทัว่ไป 

 KM Team ระดบั 

 จังหวดั และส านักงาน 

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

 

 

ระยะด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMP4 

และ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) จัดกจิกรรมเวทชีมุชนแลกเปลีย่นเรยีนรู ้/ศกึษาดงูาน   

 

กรกฎาคม 

2552 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 

ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 20 คน 

ผูป้ระกอบการภาครัฐ/

เอกชนดา้นการทอ่งเทีย่ว

และ 

แกนน าชมุชน ประชาชน

ทัว่ไป 

 

 

   



 

 

ล าดบั กจิกรรมการจดัการความรู ้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 

8 การยกยอ่งชมเชยกลุม่เป้าหมาย กนัยายน 

2552 

 

จ านวนกลุม่เป้าหมาย

ทีเ่ขา้รับการอบรมและ

น าไปขยายผลตอ่ 

3 คน เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ

ภาครัฐ/เอกชนดา้นการ

ทอ่งเทีย่วและแกนน า

ชมุชน ประชาชนทัว่ไป 

 

 KM Team ระดบั 

 จังหวดั และส านักงาน 

 การทอ่งเทีย่วและ 

 กฬีาของจังหวดั 

 

ระยะด าเนนิการ CMP 6 

 

ผูท้บทวน : …………ลงนาม CKO………………………………… 

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

    รองผูว้า่ราชการจังหวดันครศรธีรรมราช 

     ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการจดัการความรู ้ (CKO) 

 

ผูอ้นุมตั ิ: ……………ลงนาม CEO………………………… 

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

        ผูว้า่ราชการจังหวดันครศรธีรรมราช 

         ผูบ้รหิารสงูสุดของหนว่ยงาน (CEO) 
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ภาคผนวก   ง-2 

 

 

ตวัอยา่งการวเิคราะหแ์ละการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
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ตวัอยา่งการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งตาม sp 7 
 
 

 
การจัดท าการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งตาม  sp 7 ดงัตอ่ไปนี ้เป็นเพยีงตวัอยา่ งเทา่น ัน้  

เนือ่งจาก การด าเนนิการ สว่นราชการ /จังหวดั /สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งวเิคราะหใ์หค้รอบคลมุประเด็น

ยทุธศาสตร ์โครงการ กจิกรรม ของสว่นราชการ/จังหวดั/สถาบนัอดุมศกึษาในแตล่ะขัน้ตอน และสามารถ

ปรับปรุงแบบฟอรม์ตา่ง ๆ  ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้ สว่นราชการ /จังหวดั/สถาบนัอดุมศกึษาสามารถ

ศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารการบรหิารความเสีย่ง ชดุเครือ่งมอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  "หลกัสตูรการน า

ยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ ( Toolkits :Making Strategy Work)" โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่  

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

 

ตวัอยา่งจงัหวดั ก 
 

วสิยัทศัน์  เป็นดนิแดนแหง่ความสขุ และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ  
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ ความ

สอดคลอ้ง
กบักลยทุธ์ 

1 เป็นดนิแดนแหง่

ความสขุดว้ยการ
ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ 

1 สง่เสรมิและ

พัฒนาเกษตรกรรม
คณุภาพทีป่ลอดภัย 

การพัฒนาพืน้ทีต่น้
น ้า พัฒนาแหลง่น ้า

เพือ่การเกษตกร 
และแกไ้ขปัญหา

อทุกภัย และภัยแลง้ 

1.1. พัฒนาพืน้ที ่

ตน้น ้าและแหลง่น ้า
ตน้ทนุเพือ่

การเกษตรและ
บรรเทา ปัญหา

อทุกภัย และภัยแลง้ 
1.2. สง่เสรมิ

เกษตรกรรมและ

เกษตรอตุสาหกรรม
ทีม่คีณุภาพและ

ปลอดภัย 
1.3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู

ธรรมชาต ิ

สิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งความสมดลุ

ระบบนเิวศ 

A โครงการสง่เสรมิ

การปลกูไมผ้ลไม ้
ยนืตน้ตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง 

1.3 

B โครงการกอ่สรา้ง

ฝายอนุรักษ์ตน้น ้า

ล าธาร 

1.1 

C โครงการสง่เสรมิ

กจิกรรมการมสีว่น

ร่วมในการแกปั้ญหา
ภาวะโลกรอ้น 

1.1 

D โครงการสง่เสรมิ 
รักษ์ป่าตน้น ้า และ

ป่าชมุชนโดยชมุชน 

1.1 1.2 

F โครงการพัฒนา
แหลง่เรยีนรูก้ารเพิม่

ผลผลติทาง

การเกษตรดว้ยการ
ปลกูพชืแบบเกษตร

อนิทรยี ์

1.2 1.3 

2 พัฒนาใหเ้ป็น
เมอืงทอ่งเทีย่วที่

ปลอดภัย 
 

2 สง่เสรมิและ
พัฒนาการ

ทอ่งเทีย่วธรรมชาติ
เชงิเกษตร และเพือ่

สขุภาพทีป่ระทบัใจ
และปลอดภัย 

 

2.1 พัฒนาสถานที่
และสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 
2.2 พัฒนาธรุกจิ

ทอ่งเทยีว และ
ธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 

A โครงการ
ประชาสมัพันธ์

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
จังหวดั 

2.1 

Bโครงการพัฒนา

มาตรฐานและจัด
ระเบยีบรา้นคา้ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

2.2 

Cโครงการพัฒนา
แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ประจ าจังหวดัและ
พัฒนา 

2.1 
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ข ัน้ตอนที ่1 การก าหนดเป้าหมายการบรหิารความเสีย่ง 

 

 1.1 วตัถปุระสงคก์ารด าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

 

        เพือ่ใหโ้ครงการส าคญัทีม่นัียส าคญัตอ่การบรรลคุวามส าเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร์

สามารถด าเนนิการไดบ้รรลเุป้าหมายตามทีต่ัง้ไวซ้ ึง่จะสง่ผลใหบ้ร รลคุวามส าเร็จตามกลยทุธ ์เป้าประสงค์

ของประเด็นยทุธศาสตร ์

 

 1.2 การพจิารณาคดัเลอืกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

  1.2.1  หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกโครงการเพือ่น ามาพจิารณาบรหิารจัดการ  

       ความเสีย่งของจังหวดั ก 

 

ปจัจยัพจิารณา 
เกณฑก์ารพจิารณา 

1 2 3 

1. สอดคลอ้งกบัประเด็น 

   ยทุธศาสตร์ 

 

ไมส่อดคลอ้งกบั  

กลยทุธใ์นประเด็น

ยทุธศาสตร์ 

สอดคลอ้งกบับาง 

กลยทุธใ์นประเด็น

ยทุธศาสตร์ 

สอดคลอ้งกบัทกุ  

กลยทุธใ์นประเด็น

ยทุธศาสตร์ 

2. งบประมาณทีไ่ดรั้บใน 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ไดรั้บงบประมาณสงู

เป็นล าดบั 3และ 

ต า่กวา่ 

ไดรั้บงบประมาณสงู

เป็นล าดบั 2 

ไดรั้บงบประมาณสงู

เป็นล าดบั 1 

 

  1.2.2  ผลพจิารณาคดัเลอืกโครงการและจัดล าดบัความส าคญัของโครงการตาม 

   หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

ประเด็นยทุธศาสตร  ์ โครงการ 

สอดคลอ้ง

กบัประเด็น

ยทุธศาสตร ์

(a) 

งบประมาณ

ทีไ่ดร้บั 

(b) 

ความส าคญั

ของ

โครงการ 

(a*b) 

เป็นดนิแดนแหง่ความสขุ

ดว้ยการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ 

A โครงการสง่เสรมิการ

ปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้ตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

2 2 4 

B โครงการกอ่สรา้งฝาย

อนุรกัษต์น้น า้ล าธาร 

2 3 6 

C โครงการสง่เสรมิกจิกรรม

การมสีว่นร่วมในการ

แกปั้ญหาภาวะโลกรอ้น 

2 1 2 

D โครงการสง่เสรมิ รักษ์

ป่าตน้น ้า และป่าชมุชน 

โดยชมุชน 

2 1 2 
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ประเด็นยทุธศาสตร  ์ โครงการ 

สอดคลอ้ง

กบัประเด็น

ยทุธศาสตร ์

(a) 

งบประมาณ

ทีไ่ดร้บั 

(b) 

ความส าคญั

ของ

โครงการ 

(a*b) 

F โครงการพัฒนาแหลง่

เรยีนรูก้ารเพิม่ผลผลติทาง

การเกษตรดว้ยการปลกูพชื

แบบเกษตรอนิทรยีบ์รเิวณ

หมูบ่า้นพืน้ทีต่น้น ้า 

2 1 2 

พัฒนาใหเ้ป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภัย 

 

A โครงการประชาสมัพนัธ์

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของ

จงัหวดั 

2 3 6 

B โครงการพัฒนาบคุลากร

ดา้นมัคคเุทศ 

2 1 2 

C โครงการพัฒนาแหลง่

ทอ่งเทีย่วและสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

2 2 4 

   

  จากตารางการวเิคราะหข์า้งตน้น าโครงการทีไ่ดค้า่คะแนนความส าคญัของโครงการ

สงูสดุในแตล่ะประเด็นยทุธศาสตรม์าเป็นตวัแทนในการบรหิารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ SP7 

 1.3 โครงการทีค่ดัเลอืกมาด าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

        1.  ประเด็นยทุธศาสตร  ์: เป็นดนิแดนแหง่ความสขุดว้ยการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ    

   โครงการทีพ่จิารณามาด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่ง คอื โครงการกอ่สรา้งฝาย

อนุรักษ์ตน้น ้าล าธาร  

  วตัถปุระสงคข์องโครงการ : จัดหาแหลง่น ้าใหเ้พยีงพอตอ่การท าการเกษตรในฤดแูลง้ 

  เป้าหมายการบรหิารความเสีย่งของโครงการ : 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั คา่เป้าหมาย 

รอ้ยละของเกษตรในพืน้ทีเ่ป้าหมายมแีหลง่น ้าเพือ่ใชใ้นการเกษตร รอ้ยละ 30 

 

         2. ประเด็นยทุธศาสตร ์: พฒันาใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยั  

   โครงการทีพ่จิารณามาด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่ง คอื  โครงการ

ประชาสมัพันธส์ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจังหวดั 

 วตัถปุระสงคข์องโครงการ : เพือ่ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ทีางดา้นการทอ่งเทีย่วของจังหวดั 

 เป้าหมายการบรหิารความเสีย่งของโครงการ : 

 ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั คา่เป้าหมาย 

รอ้ยละของนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้จากปีงบประมาณ พ .ศ 2552 รอ้ยละ 10 

 



 

 

 

  ข ัน้ตอนที ่2 การระบคุวามเสีย่ง 
 

 
       1.  ประเด็นยทุธศาสตร  ์: เป็นดนิแดนแหง่ความสขุดว้ยการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ   

  โครงการ  :   โครงการกอ่สรา้งฝายอนุรักษ์ตน้น ้าล าธาร 

  ก าหนดกจิกรรมทีโ่ครงการตอ้งด าเนนิการแลว้น ามาระบคุวามเสีย่งตามมติธิรรมาภบิาล  9 องคป์ระกอบ ดงันี ้

กจิกรรม 

มติธิรรมาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ตอบสนอง รบัผดิชอบ โปรง่ใส มสีว่นรว่ม 
กระจาย
อ านาจ 

นติธิรรม เสมอภาค 

การจดัจา้ง ไดผู้รั้บเหมาที่

ไมม่ศีกัยภาพ
ตรงตามความ

ตอ้งการของ
โครงการ 

จัดซือ้จัดจา้ง

ลา่ชา้กวา่แผน
ทีก่ าหนด 

-  ไมม่ ี

   ผูรั้บผดิชอบ 

   โครงการที ่
   ชดัเจน 
 บคุลากรที ่

   รับผดิชอบมี 
   ความสามารถ 

   ไมเ่พยีงพอ 
 ไมม่กีาร 

   ตรวจสอบ 

   คณุสมบตั ิ

   ของผูย้ืน่ซอง 
   ใหล้ะเอยีด          

   ถีถ่ว้น 

 มขีอ้ 

  รอ้งเรยีน 
 ไมเ่ปิดเผย 

   ขอ้มลูการ 
   จัดซือ้จัดจา้ง 

   และการ 
   ประกาศ 

   รายชือ่ผูช้นะ 
   ประมลู 

 ไมเ่ปิด 

   โอกาสให ้

   ตรวจสอบ 
 ไมม่ชีอ่งทาง 

   ใหผู้ม้สีว่น 

   ไดเ้สยีเขา้มา  
   ตรวจสอบ 

- ไมด่ าเนนิการ

ตามระเบยีบพัสดุ
และ พ.ร.บ.

ขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ 

พ.ศ. 2540 

เลอืกปฏบิตัติอ่

ผูย้ืน่ซอง 

การจดัท าสญัญา 
พจิารณาแบบการ

กอ่สรา้ง 

 ท าสญัญาผดิ 

  จากแบบที ่

  ก าหนดไว ้
 สญัญาไม่ 

  ครอบคลมุ 
  ผลผลติตาม 

  เป้าหมายที ่
  ก าหนดไว ้

 งวดงาน งวด 

  เงนิทีก่ าหนด 

  ไมเ่หมาะสม 

- ไมม่ี
กระบวนการ/ 

วธิกีารในการ 
ตรวจสอบความ

ครบถว้น ถกูตอ้ง
ของสญัญาทีด่พีอ 

เจตนาท าสญัญา
ใหเ้อือ้ประโยชน์

แกผู่รั้บจา้ง   

- -  ไมด่ าเนนิการ 

    ตามระเบยีบ 

    พัสด ุ
 ไมป่ฏบิตัติาม 

   ขอ้เสนอแนะ 
   ของหน่วยงาน 

   ตรวจสอบ 
   ภายนอก 

- 



 

 

กจิกรรม 

มติธิรรมาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ตอบสนอง รบัผดิชอบ โปรง่ใส มสีว่นรว่ม 
กระจาย
อ านาจ 

นติธิรรม เสมอภาค 

การด าเนนิการ

กอ่สรา้ง 

 คณุภาพของ 

  ผลงานไม่ 

  เป็นไปตาม 
  สญัญา 
 ผลผลติไม่ 

  ตรงตามแบบ 
 

 ด าเนนิงาน 

  ไมเ่ป็นไป 

  ตามที ่
  วางแผนไว ้
 ตรวจรับ 

  ลา่ชา้ 
 

การเบกิ

จา่ยเงนิให ้
ผูรั้บเหมา

ลา่ชา้ 

 ไมต่รวจรับ 

   ผลงานให ้

   เป็นไปตาม 
   วตัถปุระสงค ์

   ของโครงการ 
   และ 

   รายละเอยีด 
   ในสญัญา 
  ไมม่กีารคมุงาน 

    กอ่สรา้งใน 

    พืน้ที ่

มกีารทจุรติใน

การตรวจรับ 

ไมม่ี

คณะกรรมการ
ตรวจรับทีม่า

จากผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีกบั

ผลผลติของ

โครงการ 

- ไมด่ าเนนิการ

ตามระเบยีบพัสดุ 
 

- 

การตดิตาม ควบคมุ

และรายงานผล 

 ไมม่ขีอ้มลู 

   เกีย่วกบัความ 

   คบืหนา้ของ 
   การด าเนนิ 

   โครงการ 

   ทีเ่พยีงพอ  
   หรอืทนัตอ่ 

   เหตกุารณ์ 
 ไมม่รีะบบ 

   ในการควบคมุ 

   และตดิตาม 

   โครงการ 
   อยา่งเหมาะสม 

 ไมม่กีาร 

   รายงาน 

   ความผดิปกต ิ 
    ปัญหาอปุสรรค 

   ในการ  

   ด าเนนิการ 
   แกผู่เ้กีย่วขอ้ง 

   ทราบ 
 ไมส่ามารถ 

   การจัดเก็บ 

   ขอ้มลูของ 

   ผลส าเร็จ/ 
   ผลลพัธก์าร 

   ด าเนนิการ 
   เพือ่แสดง 

   ผลสมัฤทธิ ์
   ตามเป้าหมาย    

   ของโครงการได ้ 

ผลการ 

ด าเนนิงาน 

ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายของ

โครงการ 
(เกษตรกรใน 

พีน้ทีเ่ป้าหมาย 
ทีก่ าหนดไว ้

ไมม่แีหลง่น ้า 

ใชใ้น
การเกษตร) 

 ไมม่กีาร 

   ตดิตามและ 

   ประเมนิ 
   ความส าเร็จ 

   ของโครงการ 

   หรอืมแีตไ่ม่ 
   เพยีงพอ  

   ไมท่นัตอ่ 
   เหตกุารณ์ 
 ไมม่กีาร 

   ตดิตามการ 

   ด าเนนิการ 
   ในพืน้ที ่

   กอ่สรา้ง 
 

- ไมม่ชีอ่งทาง/

วธิกีารใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีเขา้
มาร่วมตดิตาม

ตรวจสอบการ
ด าเนนิ

โครงการ 

- - - 

หมายเหตุ ตารางนีเ้ป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ ในการด าเนนิการตอ้งวเิคราะหใ์หค้รบทกุโครงการ ทกุกจิกรรมทีไ่ดค้ดัเลอืกมาด าเนนิการบรหิารจัดการ ความเสีย่ง 



 

 182 

 

  ข ัน้ตอนที ่3  การประเมนิความเสีย่งและการก าหนดกลยทุธท์ีใ่ชใ้นการจดัการกบั 

                     แตล่ะความเสีย่ง 

 
 3.1 หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (x) และโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (y) 

 
 

ประเด็น/องคป์ระกอบ 

ทีพ่จิารณา 

1=นอ้ย

มาก 

2=นอ้ย 3=ปาน

กลาง 

4=สงู 5=สงูมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (x)      

มลูคา่ความเสยีหาย (x1) < 1 หมืน่

บาท 

1-5 หมืน่

บาท 

5หมืน่-2.5

แสนบาท 

2.5 – 5

แสนบาท 

> 5แสน

บาท 

ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร/ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (x2) 

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

จ านวนผูรั้บบรกิารทีไ่ดรั้บความ

เสยีหาย/จ านวนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทีไ่ดรั้บผลกระทบ(x3) 

กระทบ

เฉพาะ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรง

บางราย 

กระทบ

เฉพาะกลุม่

ผูเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรงเป็น

สว่นใหญ่ 

กระทบ

เฉพาะกลุม่

ผูเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรง

ทัง้หมด 

กระทบ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรง

ทัง้หมดและ

ผูอ้ืน่บางสว่น 

กระทบ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรง

ทัง้หมดและ

ผูอ้ืน่มาก 

จ านวนผูร้อ้งเรยีน(ตอ่ระยะเวลา

โครงการ) (x4) 

นอ้ยกวา่  

1 ราย 

1-5 ราย 6-10 ราย 11 -15 ราย มากกวา่  

15 ราย 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย(y)      

ระเบยีบและคูม่อืปฏบิตั  ิ(y1) มทีัง้ 2 

อยา่งและ 

มกีาร 

ปฏบิตัติาม 

มอียา่งใด

อยา่งหนึง่

และมกีาร

ปฏบิตัติาม 

มทีัง้  

2 อยา่งแต่

ปฏบิตัติาม

อยา่งใด

อยา่งหนึง่

หรอืไมถ่อื

ปฏบิตั ิ

มอียา่งใด

อยา่งหนึง่

แตไ่มถ่อื

ปฏบิตั ิ

ไมม่ทีัง้  

2 อย่าง 

การควบคมุ ตดิตามและตรวจสอบของ

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ (y2) 

ทกุสปัดาห์ ทกุ 2 

สปัดาห ์

ทกุ 1 เดอืน ทกุ 3 เดอืน ทกุ 6 เดอืน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ

ปฏบิตังิาน (y3) 

 

ทกุเดอืน ทกุ 3 เดอืน ทกุ 6เดอืน ทกุ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี 

ความถีใ่นการเกดิความผดิพลาด

การปฏบิตังิาน(เฉลีย่:ปี/ครัง้) (y4) 

 

5 ปี ครัง้ 2-3 ปี/ครัง้ 1 ปี/ครัง้ 1-6 เดอืน/

ครัง้ 

1 เดอืน/

ครัง้หรอื

มากกวา่ 

โอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ (y5) 5 ปี/ครัง้ 4 ปี/ครัง้ 3 ปี/ครัง้ 2 ปี/ครัง้ 1 ปี/ครัง้

(เกดิแน่นอน) 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑน์ี ้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ ทัง้นีส้ามารถก าหนดหลกัเกณฑโ์ดยขึน้อยูก่บัลกัษณะ

     ของโครงการทีน่ ามาวเิคราะหแ์ละบรบิทขององคก์าร ทา่นสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก   

               เอกสารการบรหิารความเสีย่ง ชดุเครือ่งมอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง "หลกัสตูรการน ายทุธศาสตร์ 

               ไปสูก่ารปฏบิตั ิ ( Toolkits :Making Strategy Work)" โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่ 

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

  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง  : ปฏเิสธและหลกีเลีย่งโอกาสทีจ่ ะเกดิความเสีย่ง โดยการ

หยดุ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกจิกรรมหรอืโครงการทีจ่ะน าไปสูเ่หตกุารณ์ทีเ่ป็นความเสีย่ง  

   การควบคมุความสญูเสยี : พยายามลดความเสีย่งโดยการเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลง

ขัน้ตอนบางสว่นของกจิกรรมหรอืโครงการทีน่ าไปสูเ่หตกุารณ์ทีเ่ป็นความเสีย่ง รวมถงึลดความน่าจะเป็นที่

เหตกุารณ์ทีเ่ป็นความเสีย่งจะเกดิขึน้  

   การรับความเสีย่งไวเ้อง:หากท าการวเิคราะหแ์ลว้เห็นวา่ไมม่วีธิกีารจัดการความเสีย่ง

ใดเลยทีเ่หมาะสมเนือ่งจากตน้ทนุการจัดการความเสีย่งสงูกวา่ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ อาจตอ้งยอมรับความ

เสีย่ง แตค่วรมมีาตรการตดิตามอยา่งใกลช้ดิเพือ่รองรับผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

   การถา่ยโอนความเสีย่ง : ยกภาระในการเผชญิหนา้กบัเหตกุารณ์ทีเ่ป็นความและการ

จัดการกบัความเสีย่งใหผู้อ้ ืน่  

 

  น าความเสีย่งทีไ่ดว้เิคราะหต์ามมติธิรรมาภบิาลมาประเมนิความเสีย่งโดยพจิารณาจาก

ความเสีย่งในแตล่ะประเภทของความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฎวา่ผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งสอดคลอ้งกบั

ความเสีย่งดา้นการด าเนนิการและดา้นการปฏบิตังิาน  ซึง่มรีายละเอยีดการประเมนิความเสีย่ง ดงันี้ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

ประเภทของความ

เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
กจิกรรม ปจัจยัเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ 

ระดบัความ

เสีย่ง 

กลยทุธท์ีใ่ชจ้ดัการ

กบัความเสีย่ง 
แนวทางการจดัการความเสีย่ง  

ดา้นการด าเนนิการ

(Operation Risk: O) 

การจัดจา้ง 

ทีป่รกึษา 

O 1 ไดผู้รั้บเหมาทีไ่มม่ี

ศกัยภาพตรงตามความ

ตอ้งการของโครงการ 

 

2 

(y5) 

 

5 

(x1) 

 

10 ควบคมุความเสีย่ง - ก าหนดคณุสมบตัผิูรั้บเหมาให ้

   ชดัเจน  

- ก ากบัการตรวจสอบคณุสมบตัขิอง  

   ผูรั้บเหมาใหม้กีารด าเนนิการอยา่ง 

   จรงิจัง 

  O 2 จัดซือ้จัดจา้งลา่ชา้

กวา่แผนทีก่ าหนด 

4 

(y5) 

4 

(x2) 

 

16 ควบคมุความเสีย่ง - จัดท าแผนการปฏบิตังิานในการ 

   จัดซือ้จา้งใหช้ดัเจน 

- จัดท าค าขออนุมัตวิงเงนิ 

   งบประมาณลว่งหนา้และ 

   ประสานงานกบัส านักงบประมาณ 

   อยา่งตอ่เนือ่ง 

  O 3 ไมม่ผีูรั้บผดิชอบ

โครงการทีช่ดัเจน 

1 

(y5) 

5 

(x1) 

 

5 ควบคมุความเสีย่ง - แตง่ตัง้คณะท างานโครงการ 

- จัดท าแผนการปฏบิตังิานในการ 

  จัดซือ้จา้งพรอ้มระบชุือ่ผูรั้บผดิชอบ 

  O 4 บคุลากรที่

รับผดิชอบมคีวามสามารถ

ไมเ่พยีงพอ 

5 

(y5) 

4 

(x1) 

 

20 ควบคมุความเสีย่ง แตง่ตัง้คณะท างานโครงการทีบ่รูณา

การจากหลายหน่วยงานหรอืเชญิผุ ้

เชีย่วชาญในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม

เป็นคณะท างาน 

  O 5 มขีอ้รอ้งเรยีน 

 

5 

(y4) 

5 

(x4) 

25 ควบคมุความเสีย่ง จัดใหม้กีารตรวจสอบและการควบคุม

ภายใน 



 

 

ประเภทของความ

เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
กจิกรรม ปจัจยัเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ 

ระดบัความ

เสีย่ง 

กลยทุธท์ีใ่ชจ้ดัการ

กบัความเสีย่ง 
แนวทางการจดัการความเสีย่ง  

  O 6 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู

การจัดซือ้จัดจา้งและ

การประกาศรายชือ่ 

ผูช้นะการประมลู 

1 

(y5) 

3 

(x4) 

 

3 ควบคมุความเสีย่ง - จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการ 

   จัดซือ้จัดจา้งและประกาศรายชื่ 

   ผูช้นะการประมลู 

 

  O 7 ไมเ่ปิดโอกาสให ้

ตรวจสอบ 

1 

(y5) 

3 

(x4) 

 

3 ควบคมุความเสีย่ง - จัดใหม้กีารตรวจสอบและการ 

   ควบคมุภายใน 

- ใหม้คีณะท างานจากภาคประชาชน 

   เขา้มามสีว่นร่วม 

  O 8 ไมม่ชีอ่งทางใหผู้ม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มา

ตรวจสอบ 

3 

(y5) 

3 

(x4) 

 

9 ควบคมุความเสีย่ง จัดท าชอ่งทางการตรวจสอบ 

โครงการ/การสือ่สารกบัผูม้สีว่นได  ้

สว่นเสยี 

  O 9 เลอืกปฏบิตัติอ่

ผูรั้บเหมา 

2 

(y5) 

3 

(x4) 

6 ควบคมุความเสีย่ง ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระเบยีบพัสดุ

อยา่งเคร่งครัด 

 (การวเิคราะหน์ีเ้ป็นเพยีงตวัอยา่งในการด าเนนิการตอ้งด าเนนิการใหค้รบทกุกจิกรรมตามทีไ่ดร้ะบคุวามเสีย่งจากขัน้ตอนที ่ 2) 

ดา้นการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบ 

(Compliance Risk: C) 

การจัดจา้งที่

ปรกึษา 

C 1 ไมด่ าเนนิการตาม

ระเบยีบพัสดแุละพ.ร.บ.

ขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

1 

(y5) 

5 

(x1) 

 

5 ควบคมุความเสีย่ง - อบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากร 

- จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 

  C 2 ไมม่กีารตรวจสอบ

คณุสมบตัผิูย้ืน่ซองให ้

ละเอยีดถีถ่ว้น 

1 

(y4) 

3 

(x4) 

 

3 ควบคมุความเสีย่ง - อบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากร 

- จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 

 (การวเิคราะหน์ีเ้ป็นเพยีงตวัอยา่ง ในการด าเนนิการตอ้งด าเนนิการใหค้รบทกุกจิกรรมตามทีไ่ดร้ะบคุวามเสีย่งจากขัน้ตอนที ่ 2) 

หมายเหต ุ ตารางการประเมนิความเสีย่งขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งซึง่น ามาแสดงใหเ้ห็นเพยีงกจิกรรมเดยีวเทา่นัน้ในการด าเนนิการตอ้งประเมนิความเสีย่งครบทกุกจิกรรมและทกุ  

       ความเสีย่งทีร่ะบไุวใ้นขัน้ตอนที ่2   
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 3.3 จดัท าแผนภูมคิวามเสีย่ง 

     การจัดท าแผนภมูคิวามเสีย่งเพือ่ชว่ยใหส้ามารถตดัสนิในวางแผน บรหิารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และสามารถเห็นภาพวา่เมือ่รวมทกุปัจจัยเสีย่งแลว้ ปัจจัยเสีย่งใดควรไดรั้บการจัดการกอ่นหลงั 

 โดยจังหวดั ก ก าหนดให ้คะแนนประเมนิความเสีย่งทีจ่ะตอ้งน ามาด าเนนิการจัดการ

ความเสีย่งในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 คอืความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู ตัง้ แต ่15 ขึน้ไป สว่นปัจจัย

เสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งต า่กวา่ 15 ถอืวา่มคีวามเสีย่งคอ่นขา้งต า่ไมน่ ามาด าเนนิการจัดการความเสีย่งใน

แผนบรหิารความเสีย่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 

1. ในตารางแผนภมูคิวามเสีย่ง สญัลักษณ์ 0 ตามดว้ยตัวเลข คอืปัจจัยเสีย่งในดา้นการด าเนนิการ 

    น ามาจากตารางผลการประเมนิความเสีย่ง เชน่  O1 คอื  ไดผู้รั้บเหมาทีไ่มม่ศีักยภาพตรงตาม 

    ความตอ้งการของโครงการ  เป็นตน้ และสญัลักษณ์ C ตามดว้ยตัวเลข คอื ปัจจัยเสีย่งดา้น 

    การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ เชน่ C 1 คอื ไมด่ าเนนิการตามระเบยีบพัสดุ 

2.สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารการบรหิารความเสีย่ง ชดุเครือ่งมอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

   "หลักสตูรการน ายทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ ( Toolkits :Making Strategy Work)" โดยสามารถ 

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

ผลกระทบ 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย 



 

 

   ข ัน้ตอนที ่4 กจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 

จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของโครงการ 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

กจิกรรมตามแนวทางการ

จดัการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนนิการกจิกรรม

ตามแนวทางการจดัการ

ความเสีย่ง 

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ.2553 ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย 

O 2 มแีผนการเร่งรัดการใชจ้า่ย

งบประมาณและประสานงานกบั

ส านักงานงบประมาณอยา่งใกลช้ดิ  

ท าสญัญาจัดจา้งแลว้เสร็จ

ภายในไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ 

            หนว่ยงาน ก  

O 4 จัดท าแผนการปฏบิตังิานในการ 

จัดซือ้จา้งพรอ้มระบุ

ผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจน 

มชีือ่ผูรั้บผดิชอบในแตล่ะ

กจิกรรมทีช่ดัเจน โดย

ผูรั้บผดิชอบมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในแตล่ะกจิกรรมของ

การด าเนนิโครงการ 

              

O 5 - จัดท าระบบตรวจสอบและ 

   ควบคมุภายในของโครงการ 

- เผยแพร่ขอ้มลู ความคบืหนา้ 

  ของโครงการตอ่สาธารณะ 

  เป็นระยะๆ  

- มชีอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี  

  เขา้ร่วมตดิตาม ตรวจสอบผล 

  การด าเนนิโครงการ 

 

- ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนหรอืขา่ว 

  ในสือ่ตา่งๆ เกีย่วกบัการ 

  ทจุรติในการด าเนนิโครงการ 

- มรีะบบการตรวจสอบและ 

  ควบคมุภายในพรอ้ม 

  รายงานผลการตรวจสอบ 

  และควบคมุภายใน 

- มชีอ่งทางในการรับฟังความ 

  คดิเห็นจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 

              



 

 

 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

กจิกรรมตามแนวทางการ

จดัการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนนิการกจิกรรม

ตามแนวทางการจดัการ

ความเสีย่ง 

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ.2553 ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย 

 -จัดเก็บขอ้มลูเพือ่สะทอ้น

ความส าเร็จของโครงการ 

-มขีอ้มลูแสดงผลส าเร็จของ

โครงการทัง้ในเชงิปรมิาณ

และเชงิคณุภาพทีส่ามารถ

ตรวจสอบไดช้ัดเจนและมี

ความน่าเชือ่ถอื เผยแพร่ผา่น

เว็บไซตแ์ละสือ่ของจังหวดั 

ทกุเดอืน 

              

 

หมายเหต ุกจิกรรมในตารางนีเ้ป็นเพยีงตวัอยา่ง สถาบนัอดุมศกึษา/จังหวดั/สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งจัดท ากจิกรรมตามทีไ่ดว้เิคราะหม์าจากความเสีย่งทีม่รีะดบัตามทีอ่งคก์าร  

               ก าหนดจากขัน้ตอน 3
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ข ัน้ตอนที ่5 ขอ้มลูและการสือ่สารดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

 

ขอ้มูลทีต่อ้งการ ชอ่งทางการสือ่สาร กลุม่เป้าหมาย 

แผนงานโครงการ เว็บไซตข์องจังหวดั - คณะท างานโครงการ 

- บคุลากรของจังหวดั 

- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

แผนบรหิารความเสีย่งของ

โครงการ 

- หนังสอืเวยีน 

- การประชมุชีแ้จงโดยผูบ้รหิาร 

- ผูบ้รหิาร 

- คณะท างานโครงการ 

สรุปรายงานความคบืหนา้ของ

การด าเนนิโครงการ 

เว็บไซตข์องจังหวดั  

คูม่อืการด าเนนิการโครงการ - หนังสอืเวยีน 

- อนิทราเน็ตของจังหวดั 

คณะท างานโครงการ 

ระเบยีบวา่ดว้ยการพัสดุ - การอบรม  

- อนิทราเน็ตของจังหวดั 

คณะท างานโครงการ 

 

 

ข ัน้ตอนที ่6 การตดิตามและเฝ้าระวงัความเสีย่ง 

 

 การตดิตามและประเมนิผลการแผนการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะท างานดา้นการบรหิารจัดการ

ความเสีย่ง และใหม้กีาร รายงานความคบืหนา้ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัทกุเดอืน  

 
 

 

เนือ่งจากการจัดท าการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งตาม  sp 7 นี ้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่น ัน้  ใน

การด าเนนิการ สว่นราชการ /จังหวดั /สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งวเิคราะหใ์หค้รอบคลมุปร ะเด็นยทุธศาสตร ์

โครงการ กจิกรรม ของสว่นราชการ /จังหวดั /สถาบนัอดุมศกึษาในแตล่ะขัน้ตอน และสามารถปรับปรุง

แบบฟอรม์ตา่ง ๆ  ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้ สว่นราชการ /จังหวดั/สถาบนัอดุมศกึษาสามารถศกึษา

เพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารการบรหิารความเสีย่ง ชดุเครือ่งมอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  "หลกัสตูรการน า

ยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ   ( Toolkits :Making Strategy Work)" โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่

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

 
 

 


