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คํานํา 

 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบใหนําการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนเครื่องมือ

ผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เปนตัวช้ีวัดในมิติดานการพัฒนาองคการ ตัวช้ีวัดที่ 12  

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอเน่ืองจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนมา 

         ดังน้ัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการตามตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดดังกลาว ซึ่งจะชวย

ใหสถาบันอุดมศึกษาไดเตรียมความพรอมในเรื่องตาง ๆ และสามารถดําเนินการไดครบถวน

และสอดคลองกับแนวทางการประเมินผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จที่ไดกําหนดไว 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําคูมือน้ีขึ้นเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวไดนําไปใชประโยชน

ในการดําเนินการตอไป  

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีไดอยางถูกตองสมบูรณ 

ขอใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

คูมือการนําองคกรเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคูมือเทคนิคการ

ปรับปรุงและพัฒนาองคการ เวอรช่ัน 1.0 ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรใหสถาบันอุดมศึกษา

ไปแลวดวย 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

กันยายน 2551 
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แนวทางดําเนินการสําหรับตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จของ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

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

 

11.  .  ความสาํคัญและเหตุผลความจาํเความสาํคัญและเหตุผลความจาํเปนปน  

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 

 ประเทศที่พัฒนาแลวในหลายประเทศไดมีการนําระบบคุณภาพการบริหารจัดการ        

มาใชทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเน่ืองและเปนการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และไดเปน

แนวทางใหประเทศตาง ๆ นําไปประยุกตใชมากกวา 70 ประเทศ เชน 

 

ประเทศ ชื่อรางวัลที่พัฒนามาจาก MBNQA ป ค.ศ.  

ที่เริ่มประกาศ 

มอบรางวัล 

ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award 

(ABEA) 

1988 

สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989 

สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1994 

ญ่ีปุน Japan Quality Award (JQA) 1995 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบ

ราชการไทยที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู

ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)  

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบราชการมาอยางตอเน่ือง เพื่อให

หนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและ

เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 

เปนตน อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ

หนวยงานภาครัฐ และเปนการรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป สํานักงาน ก.พ.ร. จึง

ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 

           นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. 

เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทยฯในประเด็นยุทธศาสตรที 3 มุงสูการเปน

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิด

ริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ ไดกําหนด

เปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย ดังน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

3. มุงสูการเปนองคการที่มีขีด

สมรรถนะสูง บุคลากรมีความ

พรอมและความสามารถใน

การเรียนรู คิดริเริ่ม 

เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได

อยางเหมาะสมตอสถานการณ

ตางๆ  

สวนราชการและ

หนวยงานของรัฐสามารถ

พัฒนาขีดสมรรถนะและมี

ความพรอมในการ

ดําเนินงาน  

� ระดับความสําเร็จ

ของ สวนราชการ

และหนวยงานของ

รัฐในการปรับปรุง

และยกระดับ

คุณภาพการ

บริหารงานตาม

แผนพัฒนาองคการ  

� ระดับสมรรถนะ

ของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐที่

ไดรับการพัฒนา

ตามเกณฑมาตรฐาน  

� ไมนอยกวา  

รอยละ 80 โดย

เฉลี่ย  

 

 

 

 

 

� ไมนอยกวา  

รอยละ 80 โดย

เฉลี่ย  
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 ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 ดังกลาว การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงไดกําหนด

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในป 2555 ดังน้ี 

 ระดับความสําเร็จของสวนราชการและหนวยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ

การบริหารงานตามแผนพัฒนาองคการไมนอยกวารอยละ 80 โดยเฉล่ีย 

 

22. . หลักการและแนวคิดหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนําหลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัล

คุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มา

ปรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดําเนินการตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การ

ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย 

ทั้งน้ี เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง และเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงาน

ภาครัฐไปสูมาตรฐานสากล 

         เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัยคานิยมหลัก (Core Value)  

11 ประการ ดังน้ี 

1.  การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

2.  ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 

3.   การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล 

4.   การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.   ความคลองตัว 

6.   การมุงเนนอนาคต 

7.   การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

8.   การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

9.   ความรับผิดชอบตอสังคม 

10.  การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

11.  มุมมองในเชิงระบบ 
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1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

 ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญที่จะขับเคล่ือนใหองคกรประสบความสําเร็จ โดย

ตองใหความสําคัญกับเรื่อง ตอไปน้ี 

1) การกําหนดทิศทาง คานิยมที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเนนคานิยมที่

ใหความสําคัญกับผูรับบริการ รวมทั้งกําหนดความคาดหวังขององคกรที่มุงเนนใหเกิดความ

สมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อเปนการชี้นําการดําเนิน

กิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร    

2) การจัดทํากลยุทธ ระบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการที่เปนเลิศ 

กระตุนใหมีนวัตกรรม สรางความรูและความสามารถ และทําใหมั่นใจวาองคกรมีความยั่งยืน    

3) การกําหนดใหมีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการขององคกร เพื่อ

นําผลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 

4) การกํากับดูแลตนเองที่ดี และการเสริมสรางจริยธรรมภายในองคการใหมีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ในดานจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการ

ดําเนินการขององคการ ทั้งน้ี ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการมี

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  

5) การสรางแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํา

ใหองคการประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และมีความคิดสรางสรรค    

6) การมีสวนรวมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผูนําใน

อนาคต การยกยองชมเชยพนักงาน  และการเปนแบบอยางที่ดี  

 

 2.  ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 

การดําเนินการของสวนราชการ มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนดังน้ันผูที่

จะตัดสินวาสวนราชการใดดําเนินการประสบความสําเร็จหรือไม ไดแกประชาชนซึ่งเปน

ผูรับบริการน้ันเอง  

ทั้งน้ีองคกรที่มุงเนนผูรับบริการควรใหความสําคัญกับเรื่อง ดังตอไปน้ี 

 การใหความสําคัญกับผูรับบริการในปจจุบันและอนาคต คือ การเขาใจความ

ตองการของผูรับบริการในปจจุบัน และการคาดการณความตองการของผูรับบริการที่พึงมีใน

อนาคต  

 การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดําเนินการไดในทุก

ขั้นตอน ตั้งแตการเขาถึงบริการ คุณภาพของการใหบริการ การลดขอผิดพลาดในการใหบริการ 

การลดขอรองเรียนจากผูรับบริการ รวมทั้งความสัมพันธระหวางองคกรกับผูรับบริการ ซึ่งชวย
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สรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ทั้งน้ี องคกรที่จะ

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดน้ัน จําเปนตองรับฟงความคิดเห็นของ

ผูรับบริการ สามารถคาดการณความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอยางรวดเร็วและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของผูรับบริการ 
 

 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล 

การที่องคกรจะบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการไดน้ัน องคกรตองมีแนวทางที่

ปฏิบัติไดเปนอยางดีในเรื่องการเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล การเรียนรูขององคกร 

รวมถึงการปรับปรุงอยางตอเน่ืองของแนวทางที่มีอยูและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่นําไปสู

เปาประสงคและแนวทางใหมๆ การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางที่องคกรปฏิบัติการ 

ซึ่งหมายความวา การเรียนรูจะตอง  

1) เปนปกติวิสัยของงานประจําวัน  

2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน และองคกร  

3) สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุ  

4) มุงเนนการสรางและแบงปนความรูทั่วทั้งองคกร และ  

5) เกิดขึ้นจากโอกาสที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญและมีความหมาย

แหลงการเรียนรูในองคกร รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ขอมูลจากผูรับบริการ 

การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

ทั้งน้ี การเรียนรูขององคกรและบุคลากรสงผลดังน้ี 

 การเรียนรูขององคกรสงผล ดังน้ี  

1)  การเพิ่มคุณคาใหแกผูรับบริการผานการบริการใหมหรือที่ปรับปรุงใหม  

2)  การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และตนทุนที่เกี่ยวของ  

3)  การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการและการลดรอบเวลา  

4) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคกร  

5)  การเพิ่มผลการดําเนินการขององคกรเพื่อใหบรรลุผลในดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและการใหบริการตอชุมชนในฐานะพลเมืองดี 

 การเรียนรูของบุคลากรสงผล ดังน้ี  

1)  ทําใหบุคลากรที่อยูในองคกรมีความพึงพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น  

2)  เกิดการเรียนรูขามหนวยงาน  

3)  สรางสินทรัพยทางความรูขององคกร 

4)  มีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นเพื่อใหมีนวัตกรรม 
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ดังน้ัน การเรียนรูจึงไมควรมุงเพียงแตการใหไดผลผลิตและบริการที่ดีขึ้น แตควรมุง

ถึงความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการ การปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น

ดวย เพื่อทําใหองคกรมีความยั่งยืน  รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ

มุงสูความเปนเลิศ 

 

 4.  การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การใหความสําคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุงมั่นที่จะทําใหบุคลากรมี

ความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุน

และมีผลการดําเนินการที่ดีท่ีปรับใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากรท่ีมีความแตกตาง

กันในดานสถานที่ทํางานและชีวิตครอบครัว   ความทาทายที่สําคัญในการใหความสําคัญกับ

บุคลากร มีดังน้ี  

1) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูนําองคกรที่มีตอความสําเร็จของบุคลากร 

2) การยกยองชมเชยบุคลากรที่มากกวาการใหคาตอบแทนตามปกติ  

3) การสนับสนุนการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากร  

4) การแบงปนความรูขององคกรเพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการผูรับบริการ

ไดดียิ่งขึ้นและสนับสนุนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  

5) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากรกลาคิดกลาทําและมีนวัตกรรม  

6) การสรางสภาพแวดลอมสนับสนุนเพื่อบุคลากรที่หลากหลาย 

องคกรตองสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาประสงคโดยรวมไดดีขึ้น    

ความรวมมือภายในองคกร อาจรวมถึง ความรวมมือระหวางบุคลากรและผูบริหาร 

ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน 

การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือภายในองคกร อาจเกี่ยวของกับการสรางเครือขายความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุน การตอบสนอง และการแบงปนความรู 

ความรวมมือภายนอกองคกร อาจเปนการรวมมือกับผูรับบริการ และหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของ ความรวมมือในรูปแบบเครือขายเปนความรวมมือภายนอกที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ    

ความรวมมือภายในและภายนอกองคกรที่ดีจะกอใหเกิดการพัฒนาตอเปาประสงค

ระยะยาว ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงองคกร ดังน้ันองคกรควรคํานึงถึง

ความตองการที่สําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จรวมกัน มีวิธีการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ มีแนวทางใน

การประเมินความกาวหนา และวิธีการปรับใหเขากับสภาวะที่เปล่ียนแปลง ในบางกรณีการให

การศึกษาและการฝกอบรมรวมกันอาจเปนวิธีการหนึ่งที่คุมคาสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
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 5.   ความคลองตัว 

 องคกรตองมีความคลองตัว เพื่อใหประสบผลสําเร็จในภาวะปจจุบันที่มีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมีการแขงขันในระดับโลก ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีความยืดหยุน e-Service ทําใหองคกรตองมีการตอบสนองที่

รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุน และปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูรับบริการเฉพาะราย 

องคกรตองใชเวลาใหสั้นลงเรื่อย ๆ ในการนําผลผลิตใหมและบริการใหมหรือที่ปรับปรุงใหม

เขาสูสังคม ขณะเดียวกันองคกรตองตอบสนองผูรับบริการใหรวดเร็วและยืดหยุนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

การปรับปรุงที่สําคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ทําให

องคกรตองการระบบงานใหม ๆ การลดความซับซอนของหนวยงานและกระบวนการ หรือมี

ความสามารถในการเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการหนึ่งอยางรวดเร็ว ดังน้ัน 

บุคลากรที่ไดรับการอบรมขามหนวยงานและไดรับการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในบรรยากาศแขงขันที่รุนแรง 

 ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการบรรลุความทาทายเชิง

ยุทธศาสตร คือ รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสูสังคม หรือรอบเวลาการ

สรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรตองบูรณาการการ

ทํางานแตละขั้นตอนในกิจกรรมตาง ๆ เริ่มตั้งแตการวิจัยหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงการนําไปปฏิบัติ 

 ผลการดําเนินการในดานเวลามีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน และรอบเวลา

กลายเปนตัววัดกระบวนการที่สําคัญ การมุงเนนเรื่องเวลากอใหเกิดประโยชนอื่น ๆ ที่สําคัญ

ดวย การปรับปรุงในเรื่องเวลาจะผลักดันใหมีการปรับปรุงตาง ๆ ในเรื่องระบบงาน องคกร 

คุณภาพ ตนทุน และผลิตภาพไปพรอม ๆ กัน 

 

 6. การมุงเนนอนาคต 

ในสภาพแวดลอมปจจุบัน การสรางองคกรที่มีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจ

ปจจัยตางๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของ

องคกร ทั้งน้ี องคกรที่จะประสบความสําเร็จตองมีแนวคิดที่ในการมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง 

และมีความมุงมั่นที่จะสรางพันธะระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ผูรับบริการ 

บุคลากร ผูสงมอบบริการ สาธารณชน และชุมชนขององคกร    

  การวางแผนงานขององคกรจึงควรคาดการณลวงหนาถึงปจจัยตางๆ เชน ความ

คาดหวังของผูรับบริการและความตองการของผูรับบริการ การพัฒนาดานเทคโนโลยี การ

เปล่ียนแปลงของกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ความคาดหวังของชุมชนและสังคม ดังน้ัน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและการจัดสรรทรัพยากรจึงตองรองรับปจจัยดังกลาวดวย การ
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มุงเนนอนาคต ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูสงมอบบริการ การวางแผนสืบทอด

ตําแหนงที่มีประสิทธิผล การสรางโอกาสเพื่อนวัตกรรม และการคาดการณลวงหนาถึงความ

รับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ 

กระบวนการ และการปฏิบัติการขององคกร รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย   

นวัตกรรมควรนําองคกรไปสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงานของการ

วิจัยและพัฒนาเทาน้ัน นวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินการในทุกแงมุมและทุก

กระบวนการ ผูนําองคกรจึงควรชี้นําและจัดการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการ

เรียนรู องคกรควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทํางานประจําวันและใชระบบการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการขององคกรสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูขององคกรและบุคลากร ดังน้ัน ความสามารถใน

การเผยแพรและใชประโยชนจากความรูเหลาน้ีอยางรวดเร็วจึงมีความสําคัญตอการผลักดัน

นวัตกรรมขององคกร 

 

 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินการมีความสําคัญตอองคกร การวัดผลควรมา

จากความจําเปนและกลยุทธหลักขององคกร รวมทั้งควรใหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญอยาง

ยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธที่สําคัญ    

การจัดการผลการดําเนินการขององคกรตองใชขอมูลและสารสนเทศหลายประเภท   

ซึ่งควรครอบคลุมถึง ผลการดําเนินการดานผูรับบริการ ผลผลิตและบริการ รวมทั้งการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ กระบวนการ และผลการดําเนินการเทียบกับคู

เทียบเคียง รวมถึงผลการดําเนินการของผูสงมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ    

การวิเคราะห หมายถึง การสกัดสาระสําคัญของขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การประเมินผล การตัดสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห องคกรจําเปนตองใชขอมูลเพื่อ

บงบอกถึงแนวโนม การคาดการณ และความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งโดยปกติแลวอาจไมเห็น

เดนชัด การวิเคราะหจะสนับสนุนจุดมุงหมายหลาย ๆ ประการ เชน การวางแผน การทบทวน

ผลการดําเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคูเทียบ  
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ในการปรับปรุงผลการดําเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องคกรควรให

ความสําคัญกับการเลือกและใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ ที่ควรสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่นําไปสู

การปรับปรุงผลการดําเนินการในดานผูรับบริการ การปฏิบัติการ การเงิน และจริยธรรม กลุม

ตัวช้ีวัดที่เช่ือมโยงกับความตองการของผูรับบริการและผลการดําเนินการขององคกรจะเปน

พื้นฐานที่เดนชัดในการทําใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ

เปาประสงคขององคกร การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกระบวนการติดตาม อาจทําใหเกิดการ

ประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดเพื่อใหสนับสนุนเปาประสงคขององคกรยิ่งขึ้น 

 

 9. ความรับผิดชอบตอสังคม  

ผูนําองคกรควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบที่มีตอสาธารณะ พฤติกรรมที่มี

จริยธรรม และความจําเปนในการการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีดวย ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดี

ในการมุงเนนจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการคุมครองปองกันสุขอนามัยของสาธารณะ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม การคุมครองปองกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการขององคกร และรอบเวลาของกระบวนการและบริการ    

นอกจากนั้น องคกรควรใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรและการลดความ

สูญเสียตั้งแตตนทาง การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจ

เกิดขึ้นจากการดําเนินการ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปองกันมิใหเกิดปญหา แกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา และจัดใหมีสารสนเทศและการสนับสนุนที่ จําเปน เพื่อให

สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสาธารณะ 

  ในหลายๆ องคกร ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการมีความสําคัญมากในดานความ

รับผิดชอบตอสาธารณะ การตัดสินใจที่เก่ียวกับการออกแบบมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ชุมชนหรือไม ดังน้ัน กลยุทธการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลจึงควรคาดการณ

ลวงหนาถึงความกังวลและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

องคกรควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธตอผูมีสวนได

สวนเสียทั้งหมด การปฏิบัติทางดานจริยธรรมอยางจริงจังควรเปนขอกําหนดและตองมีการ

ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคกร 

 การบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี เกี่ยวของกับการนําองคกรและการสนับสนุน

จุดประสงคที่สําคัญดานสาธารณะ ตามขอจํากัดดานทรัพยากรขององคกร จุดประสงคดังกลาว 

อาจรวมถึงการปรับปรุงดานการศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน การทําใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี การ

อนุรักษทรัพยากร การใหบริการชุมชน การปรับปรุงวิธีปฏิบัติขององคกร และการเปดเผยขอมูล
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ขาวสารใหกับประชาชน ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพลเมืองดียังรวมถึงการผลักดันองคกรอื่นๆ ทั้ง

ในภาครัฐและเอกชนใหรวมดําเนินการตามจุดประสงคดังกลาวดวย  

การจัดการในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม จําเปนตองใชตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของภาวะผูนําสําหรับตัววัดดังกลาว 

 

 10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

การวัดผลการดําเนินการขององคกร จําเปนตองมุงเนนผลลัพธที่สําคัญ ผลลัพธ

ดังกลาวควรใชเพื่อสรางคุณคาและรักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

ไดแก ผูรับบริการ บุคลากร พนักงานที่เกี่ยวของ และชุมชน จากการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนได

สวนเสียที่สําคัญเหลาน้ี ทําใหองคกรสามารถสรางภาพลักษณที่ดี  

ทั้งน้ีกลยุทธขององคกรควรระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการ

เปล่ียนแปลงไป กลยุทธดังกลาวจะชวยทําใหมั่นใจวาแผนงานและการปฏิบัติการตางๆ 

ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย และหลีกเล่ียงผลกระทบใน

เชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียใด ๆ การใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินการแบบนําและแบบตาม 

(Leading & Lagging) รวมกันอยางสมดุลเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อลําดับ

ความสําคัญระยะสั้นและระยะยาวขององคกร การตรวจติดตามผลการดําเนินการจริง และเปน

พื้นฐานที่เดนชัดในการปรับปรุงผลลัพธตางๆ   

 

 11. มุมมองในเชิงระบบ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมุมมองในเชิงระบบในการจัดการ

องคกรและกระบวนการที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุผลลัพธ น่ันคือ ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ   

เกณฑทั้ง 7 หมวดและคานิยมหลักเปนกรอบในการสรางระบบและการบูรณาการกลไกของ

ระบบเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมใหประสบความสําเร็จ 

ตองอาศัยการสังเคราะหที่มองภาพรวมขององคกร มุงเนน วิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ใหมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ 

รวมกัน ซึ่งหมายถึงการใชการเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางขอกําหนดตางๆ ในหมวดตางๆ ของ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทําใหมั่นใจวาแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และ

การปฏิบัติการตางๆ  มีความสอดคลองกัน และบูรณาการ ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให

องคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการผลการดําเนินการขององคกรมีการปฏิบัติการอยาง

เช่ือมโยงซึ่งกันและกันอยางสมบูรณ 
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ทั้งน้ี มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึง การที่ผูนําระดับสูงมุงเนนทิศทางเชิงกลยุทธ

และมุงเนนผูรับบริการ ซึ่งหมายความวา ผูนําระดับสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และจัดการ

ผลการดําเนินการ โดยอาศัยผลลัพธการดําเนินการ  มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถึงการใช

ตัวช้ีวัด และความรูขององคกรเพื่อสรางกลยุทธที่สําคัญ น่ันคือ การเชื่อมโยงกลยุทธเหลาน้ี

เขากับกระบวนการที่สําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหผูรับบริการพึงพอใจ ดังน้ัน มุมมอง

ในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองคกร และองคประกอบแตละสวน เพื่อบรรลุความสําเร็จ

ขององคกร 

 

 กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ 

ตองการที่จะเห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุงเนนใหการ

นําองคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับ

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี

ความยืดหยุนคลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู

อยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และ ทํางานโดย

มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ 

 

         การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 



                      
 

 

12

6. การจัดการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ

กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ

การดําเนินการ

การพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

 

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบันของสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติ

ภารกิจ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 

สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ

เผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ   

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่ง

เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และ

เกณฑในแตละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหาร

จัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนอยางระบบ  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวด คือ 

หมวด 1 การนําองคกร 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
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 ทั้งน้ี เกณฑทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายไดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ 

และสวนที่เปนผลลัพธ  

สวนที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิภาพของ

สวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมการนําองคกร ประกอบดวย  

 หมวด 1 การนําองคกร  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2) กลุมพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

3) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย  

 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

สวนที่เปนผลลัพธ (หมวด 7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิผลของสวนราชการ 

ใน 4 มิติ ที่มีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก 

 มิติดานประสิทธิผล 

 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 

          สาระสําคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในแตละหมวด 

โดยสังเขป 

 หมวด 1  การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ

อยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผล

การดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย การ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในสวนราชการ รวมทั้งตรวจ

ประเมินวาสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและชุมชนอยางไร 

 

 

 



                      
 

 

14

 หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

และการถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได

จัดทําไว เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา 

 หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจ

ประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการ

สรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําให

ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี 

 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา   

สวนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการ

ความรูอยางไร 

 หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงาน และระบบการ

เรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยาง

เต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของ 

สวนราชการอยางไร รวมทั้งตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่

เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ 

 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการ

จัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญตาง ๆ หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหนวยงานทั้งหมด 

 หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนม

ของสวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผล

การดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ  หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจ

คลายคลึงกัน 
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3.  ความเชือ่มโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับ 

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ    

 

 การบริหารจัดการทั้ง 7 หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวของกับ

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐและผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่ผานมา ดังน้ี 

 หมวด 1  การนําองคกร  การดําเนินการที่ผานมาสวนราชการตาง ๆ  ไดมีการจัดทํา

วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคเพื่อเปนทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน     

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  นับตั้งแตป 2548 รัฐบาลไดจัดทําแผนการ

บริหารราชการแผนดิน ซึ่งสวนราชการตาง ๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ 

แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองเช่ือมโยงกัน รวมทั้งการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล นอกจากนี้ไดนําเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเขามาใชควบคูกับ

การบริหารเชิงยุทธศาสตร  

หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบัน

การดําเนินการในหมวด 3 เปนหมวดที่สวนราชการตาง ๆ ใหความสําคัญเพิ่มขึ้น มีชองทาง

สําหรับรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลายชองทาง และ หนวยงานราชการเนนการทํางาน

เชิงรุก เพื่อนําบริการใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเคานเตอรบริการประชาชน  ศูนยบริการรวม  

การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการนําผลสํารวจความพึง

พอใจของผูรับบริการมากําหนดเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการใหบริการ ในคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการอีกดวย 

   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4  

เปนสิ่งที่สวนราชการไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป 2547 ทั้งการจัดการระบบ

สารสนเทศและการจัดการความรู และเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถ

บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได 

   หมวด  5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกสวนราชการจะมีแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด) มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อป 2548 

และ 2549 การสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  

   หมวด 6  การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้สวนราชการมีดําเนินการไปแลวใน

หลายเรื่อง เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนําไปสูการปฏิบัติตอเน่ืองเปนปที่สามแลว  
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดที่สวนราชการจะไดตรวจสอบผลการ

ดําเนินการวาไดบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตรหรือไม ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน

อยางไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวช้ีวัดตาง ๆ เปนเชนไร และผลการ

พัฒนาองคกรเปนอยางไร ซึ่งก็เปนผลลัพธตามมิติตาง ๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ 

ตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการของแตละหนวยงาน 

 จากความเชื่อมโยงของระบบการจัดการตาง ๆ ที่ผานมากับเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ปรากฏดังแผนภาพ  

 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับกระบวนทัศน        
(I am Ready)

แผนแมบททรัพยากร
บุคคล 3-5 ป 

การลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุม
ภายใน

Vision 
Mission 

Strategic
 เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการ 

4 ป (แผนบริหาร

ราชการแผนดิน)
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ        

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาองคกร

การวิเคราะห
(Competency)

Individual 
Scorecard

การบริหารความเสี่ยง

 

 

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของระบบการจัดการกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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44..  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ““ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ””    

    ปงบประมาณ พ    ปงบประมาณ พ..ศศ. . 25255522 

 

 

การกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 1) การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะมุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของ

การดําเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ  

(*เปล่ียนช่ือจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพื่อใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)  ซึ่งจะสงเสริมใหแตละ

สถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจและนําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง รวมถึงสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ 

 2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน สําหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง 

“การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเขาสูระดับกาวหนา และ

สามารถที่จะมีการยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ไดตอไป  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถ

บงช้ีระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปน

แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนให

เห็นถึงระดับการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล 

ดังน้ี 

o มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรม

ในหัวขอที่ประเมิน  (Approach) 
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o กระบวนการ/ระบบ เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/

กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

o องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ ของกิจกรรมดานนี้ 

อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบ ใหดีขึ้นบาง (Learning) 

o กระบวนการ/ระบบ เกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญ

ขององคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration)  

 3) วิธีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 แนวทาง 

ดังน้ี  

แนวทางที่ 1  การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวาเปนแนวทางดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา

อยางตอเน่ืองตั้งแตป 2549 เปนตนมา ซึ่งการดําเนินการตามแนวทางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 

  แนวทางที่ 2   การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวา

เปนภาคสมัครใจ เน่ืองจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพร 

แนวทางการบริหารรางวัลใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทราบตอไป 

 4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง 

ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ไปใช

เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน

ของการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงองคกร

และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตอไป  

5) การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ให

สถาบันอุดมศึกษาเสนอเปนภาพรวมของสถาบันฯ โดยมีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมงานของทุก

หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา  
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5.   คําอธิบายและเกณฑการใหคะแนน 

 

 

“ตัวชี้วัดที ่12 : ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(น้ําหนักรอยละ 30)” 

 

 ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ น้ําหนักรอยละ 30 แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

12.1 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 18 

12.2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสถาบนัอุดมศึกษา 

ตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7)  

6 

12.3 ระดับความสาํเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา

องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

6 

รวม 30 

 

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก : รอยละ 18 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 3 แผน ซึ่งแตละแผนแบงการ

ดําเนินงานออกเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 
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นํ้าหนัก (รอยละ) 
ตัวช้ีวัด 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 

12.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน  

(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการใน

หมวดที่ดําเนินการ) 

4 4 4 

12.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก

ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ

การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่

ดําเนินการ) 

2 2 2 

รวม 6 6 6 

 

ตัวชี้วัดที ่12.1.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐาน (วดักระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่

ดําเนินการ) 

น้ําหนัก : รอยละ 12 (แผนที่  1 น้ําหนักรอยละ 4 แผนที่  2 น้าํหนักรอยละ 4 และแผนที่ 3  

น้ําหนักรอยละ 4) 

คําอธิบาย :  

• สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ  พ .ศ . 2552 เปน

แผนรายหมวด โดยการนําโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ  พ .ศ . 2551 

และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน มาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา

องคการ จํานวน 3 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 1 แผน  และแผนภาคสมัครใจ 2 แผน  โดยมี

เง่ือนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังน้ี 

1. แผนภาคบังคับ  หมายถึง  แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลัก

ของสถาบันอุดมศึกษา  โดยกําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ หมวด  1 การนําองคกร 

เน่ืองจากการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนจะสงผลตอการดําเนินงานในดานอื่น  ๆ   ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   

2. แผนภาคสมัครใจ  หมายถึง  แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับความสําคัญ

ของโอกาสในการปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก 2 หมวดที่มีความสําคัญมากที่สุดมาดําเนินการ  
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• สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนําสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจัดทําแผนภาคสมัครใจ 

ตามหลักการของการพัฒนาองคการ คือ นอกเหนือจากหมวด 1 ที่สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนด

ทิศทางที่ชัดเจนแลว สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 5 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล หรือหมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนลําดับตน ๆ เน่ืองจากในการพัฒนาการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาควรมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง ควรมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สถาบันอุดมศึกษาจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด  

(แบบฟอรมที่ 1 และ 2 ในภาคผนวก) และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม 

พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถจัดสงไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจะ

ปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวช้ีวัดน้ี 0.5000 คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 วัดรอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานในหมวด

ที่ดําเนินการ (วัดกระบวนการ)* โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังน้ี    

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

แผนภาคบังคับ  (แผนที่ 1) 
 

4 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

แผนภาคสมัครใจ (แผนที่ 2) 
 

4 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

แผนภาคสมัครใจ (แผนที่ 3) 
 

4 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

* ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน หมายถึง ดําเนินการครบถวน

ตามขอบเขตที่ระบุไวในเกณฑฯ (ภาคผนวก ค) 

 

สถาบันอุดมศึกษาจะประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานใน

แตละหมวด  โดยสถาบันอุดมศึกษาจะนําเฉพาะขอที่มีผลการประเมินยังไมผานเกณฑฯ  มา

จัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2552  อยางไรก็ตาม  ในการวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจะตรวจประเมินทุกขอในหมวดนั้น  ๆ  ทั้งน้ี  เกณฑการประเมินคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานดังกลาว มีรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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ตัวชี้วัดที่ 12.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

               (วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

น้ําหนัก : รอยละ 6 (แผนที่  1 น้ําหนักรอยละ 2 แผนที่  2 น้ําหนักรอยละ 2 และแผนที ่3 

น้ําหนักรอยละ 2) 

คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินการของแผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตาม

หมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน) โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา

ตัวช้ีวัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการลงในแบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 

• การกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวช้ีวัดตามมิติตาง ๆ หรือ

ใชตัวช้ีวัดเดียวกันกับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงให

มีความเหมาะสม และสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวช้ีวัด

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษามาเปนตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาองคการ

ในหมวด 3 หรือการนําตัวช้ีวัดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการมาเปนตัวช้ีวัดของ

แผนพัฒนาองคการในหมวด 6 เปนตน 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคการ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายของตัวช้ีวัดที่

กําหนดไวหรือไม 
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ตารางและสูตรการคํานวณสําหรบัแผนที่ 1 แผนที่ 2  และแผนที่ 3  : 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละ    

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

(i) 

น้ําหนัก

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก  

(Wi x SMi) 

แผนที่..... ช่ือแผน................................. 

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

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi)

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

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

               Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยที่ : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1 

SM 

หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนน ดังน้ี 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

ตัวชี้วัดที ่12.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมาย  

     ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตาม 

     เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน  (หมวด 7) 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการ

ดําเนินการ (หมวด 7) ของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 3 

หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสถาบันอุดมศึกษา

รายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดไวหรือไม 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละ    

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

(i) 

น้ําหนัก

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก  

(Wi x SMi) 

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

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi)
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

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

        Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยที่ : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1  

SM 

หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 1, 2,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

ตัวชี้วัดที ่12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ัน ใหสถาบันอุดมศึกษา

ประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองคการรายหมวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใชแนวทางการจัดทํา

เชนเดียวกับปงบประมาณ พ.ศ.  2552 
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• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 5 หรือหมวด 3 แทน ตามลําดับ) กรณีที่

สถาบันอุดมศึกษาใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให

จัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาดวย 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 3 หมวดแลว 

สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิด

ผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน 

ลักษณะสําคญัขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ

ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐาน  

2 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (3 แผน) 

3 0 - 1 2 3 

รวม 6      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

27

 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ  

      

ขั้นตอนการดําเนินการตามตัวชี้วัด ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. การจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ 

        3. ดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. การประเมนิองคกรดวยตนเองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

5. การรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

6. การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาใชแนวทางการดําเนินการตามแผนภาพวงจร

ประกอบ ดังภาพ 

 

ประเมินองคกรเทียบกับ
เกณฑฯ ขั้นพ้ืนฐาน

ประเมินองคกรเทียบกับ
เกณฑฯ ขั้นพ้ืนฐาน

11
วิเคราะห OFI และแผนปรับปรุง ป 51 

ในหมวดบังคับและสมัครใจ
วิเคราะห OFI และแผนปรับปรุง ป 51 

ในหมวดบังคับและสมัครใจ

จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กระบวนการและผลลัพธ

จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กระบวนการและผลลัพธ จัดทําแผนพัฒนาองคการ 3 แผน

(ภาคบังคับ 1 แผน/ภาคสมัครใจ 2 แผน)

จัดทําแผนพัฒนาองคการ 3 แผน
(ภาคบังคับ 1 แผน/ภาคสมัครใจ 2 แผน)

22

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

33

รายงานผลการ
ดําเนินการ

รายงานผลการ
ดําเนินการ

55 ตรวจประเมินจากผูตรวจ
ประเมินภายนอก

ตรวจประเมินจากผูตรวจ
ประเมินภายนอก

66
PMQA PMQA 

SiteSite--Visit Visit 

ประเมินองคกรตาม
เกณฑฯ ขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
จัดทําแผนฯ ป 53

ประเมินองคกรตาม
เกณฑฯ ขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
จัดทําแผนฯ ป 53

44

 
 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการดําเนินการตัวช้ีวัดที่ 12  

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2552

  

        1.  ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใหเริ่มตนจากการวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงหรือ

แผนปรับปรุงองคกรที่ไดจัดทําไว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หากตรงกับแผนพัฒนาองคการ

ภาคบังคับที่กําหนด (หมวด 1 การนําองคการ) ใหทบทวนโดยใชเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน เปนกรอบในการจัดทําแผนเพื่อใหครอบคลุมตามเนื้อหาของเกณฑฯ 

ดังกลาว 

2. กรณีแผนภาคสมัครใจใหสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินตนเองเมื่อปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 แลวนํามาวิเคราะหเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน เพื่อ

จัดลําดับความสําคัญเลือกหมวดที่จะดําเนินการ และจัดทําแผนเพื่อใหครอบคลุมตามเนื้อหา

ของเกณฑฯ  

 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ .ร   .มีขอแนะนําสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจัดทําแผนภาคสมัครใจ 

ตามหลักการของการพัฒนาองคการ  คือ  นอกเหนือจากหมวด 1 ที่สถาบันอุดมศึกษาตอง

กําหนดทิศทางที่ชัดเจนแลว สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด  5 การ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล  หรือหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  เปนลําดับตน  ๆ  เน่ืองจากในการ

พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถาบันอุดมศึกษาควรมุงเนนการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ  รวมทั้ง  ควรมีการออกแบบกระบวนการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

 

 

   

ขอแนะนํา Roadmap การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนพัฒนาองคการ

หมวด 1 เปนแผนภาคบังคับ หากเลือกแผนพัฒนาองคการ หมวด 5 และแผนพัฒนาองคการ หมวด 6 เพื่อ

ดําเนินการในปน้ี ดังน้ัน แผนพัฒนาองคการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ควรดําเนินการในแผนพัฒนา

องคการ หมวด 3 หมวด 2 และหมวด 4 ตามลําดับ 

สถาบันอุดมศึกษา

เนนความสําคัญของการกําหนดทิศทางองคกรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1

5

3
6

2

4
Successful Successful 

LevelLevel
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 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใหจัดทําในแบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนา

องคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) และดูตัวอยางไดจากภาคผนวก ข 

3. สํานักงาน ก.พ.ร. จะแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญใน

ดานการพัฒนาองคการ เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองแผนพัฒนาองคการที่สถาบันอุดมศึกษาสงเขามา 

และจะแจงผลใหทราบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2552 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตอไป 

 ขั้นตอนที่  2  การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธ 
                          

 การวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ีจะวัดความสําเร็จของทั้งกระบวนการและผลลัพธ ดังน้ัน 

สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จในแบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
 

 

การดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามแบบฟอรมที่ 1 และ 2 จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552   

ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถสงไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจะหัก

คะแนนจากคะแนนรวมของตัวช้ีวัดน้ี  0.5000 คะแนน 

            

 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนนิการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการที่กําหนด เพื่อใหแผนดังกลาว

บรรลุเปาหมายที่กําหนดทั้งในแงความครบถวนของกระบวนการและความสําเร็จของผลลัพธ     

        นอกจากนี้ การดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร. มีระบบสนับสนุน ดังน้ี 

• คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคการ เวอรช่ัน 1.0 

• ชุดเครื่องมือการพัฒนาองคการ หมวด 1-7 

• คลีนิคใหคําปรึกษาสถาบันอุดมศึกษาละ 3 ครั้ง โดยท่ีปรึกษาในการพัฒนา

องคการที่เช่ียวชาญในแตละหมวด 

• คลีนิคใหคําปรึกษาทุกบายวันศุกร ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจาหนาที่

สํานักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

• PMQA e-Learning เว็บไซต www.opdc.go.th 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินองคกรดวยตนเองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน เพื่อการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ขั้นตอนนี้จะดําเนินการประมาณเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2552 ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

 1. การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร กอนเริ่มดําเนินการประเมินองคกร

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ตองรวมกันทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร (นํา

ลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดจัดทําตามตัวช้ีวัดฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาทบทวนให

สอดคลองกับสภาพที่เปล่ียนแปลงไป) เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพรวมขององคกรตรงกัน และ

ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการประเมินองคกรดวยตนเอง  

 ลักษณะสําคัญขององคกร  จะทําใหคณะทํางานฯ เห็นถึงภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

เห็นถึงทิศทางที่สถาบันอุดมศึกษาจะมุงเนน สิ่งที่สําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ  และความทาทาย

ในเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาเผชิญอยู รวมถึงสภาพแวดลอมทั่วไปในการ

ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  หากคณะทํางานฯ พบวาเรื่องใดมีขอมูลไมเพียงพอ  หรือ

ขอมูลขัดแยงกันทําใหไมสามารถตอบคําถามเพื่อจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรได จําเปนที่

คณะทํางานฯ ตองไปหาขอมูลเพิ่มเติมหรือดําเนินการเพื่อแกไขปรับปรุง  เพื่อใหสามารถ

ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรไดอยางสมบูรณมาก ทั้งน้ีใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา

ลักษณะสําคัญขององคกรตามแบบฟอรมที่ 5 : แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญ

ขององคกร 

 2. การจัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเอง ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน หมวด 1-7 ใหสถาบันอุดมศึกษาประเมินองคกรดวยตนเองตาม

แบบฟอรมที่ 6  : แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง ซึ่งประกอบดวย

แบบฟอรมที่ 6.1 - 6.5 เรียงจากหมวด 2-6 ตามลําดับ ในการประเมินองคกรตามแบบฟอรมน้ี

จะมีสวนหนึ่งที่ไมตองประเมินซ้ํา เน่ืองจากในแบบฟอรมที่ 3 (แบบฟอรมที่ 3.1 - 3.3)  

สถาบันไดประเมินเพื่อการรายงานผลในหมวดบังคับ หมวดสมัครใจ และหมวด 7 แลว ดังน้ัน 

สถาบันจะประเมินองคกรเฉพาะหมวดที่เหลือสําหรับการวัดความครบถวนของตัวช้ีวัดน้ี และ 

สถาบันควรตรวจสอบความครบถวนของแบบฟอรมที่ 3 เพื่อใหมั่นใจวาประเมินครบถวนทุกขอ

และอธิบายเหตุผลประกอบในกรณีที่ผานการประเมินดวย ซึ่งความครบถวนของแบบฟอรมที่ 3 

จะถูกนํามาประเมินคะแนนความครบถวนรวมกับแบบฟอรมที่ 6 ตอไป 



                      
 

 

31

3.  การจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับ

แผนพัฒนาองคการน้ัน ใหจัดทําตามแบบฟอรมที่  7 : แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใชแนวทางเชนเดียวกับการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 กลาวคือเปนแผนรายหมวด โดยการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

หมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสถาบันอุดมศึกษาใดเลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 5 หรือหมวด 3 แทน ตามลําดับ)  

นอกจากนี้ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาดวย 

 

ขั้นตอนที่ 5  การรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

 

สถาบันอุดมศึกษาจะรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดรอบ 12 เดือน  ของแตละแผน 

ประกอบดวย 

• รายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐาน ในแบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน  

• รายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ในแบบฟอรมที่ 4 

แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

• สําหรับการรายงานผลรอบ 6 เดือน น้ัน ใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการ

ดําเนินการของตัวช้ีวัดน้ีในภาพรวมที่แสดงใหเห็นความคืบหนา ปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามแบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  (รายงานรวมกับตัวช้ีวัดอื่น ๆ) 

 

ขั้นตอนที่ 6  การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 

 

การตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จะเปนการตรวจสอบ

การประเมินความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาไดประเมินตนเองมาวาตรงตามคะแนนที่ประเมิน

หรือไม  

 ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนที่ 1-6 ในชวงเวลาตางๆ 

ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปน้ี โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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ขอแนะนําสําหรับปฏิทินในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 
 
ปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

2551 2552 2553 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

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

1. การใหคาํปรึกษาโดยที่

ปรึกษาในการพัฒนาองคการ 

              

2. การวิเคราะหและจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

              

     - สถาบนัอุดมศึกษานําโอกาสในการ

ปรับปรุงจากผลการประเมินองคกรดวย

ตนเองและแผนปรับปรุงองคกรของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาทบทวน

โดยเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

              

     - จัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน 3 แผน 

 

 

              
สง 30 ม.ค. 52 

ครั้งที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาองคการ 

ครั้งที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงองคกร

ครั้งที่ 3 ติดตามผลการ 
ปรับปรุงและแนะนํา 
การตรวจประเมิน 
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ปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

2551 2552 2553 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

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

3.   การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของ

กระบวนการและผลลัพธ 

              

4.   ดําเนินการปรับปรุงองคกรตาม

แผนพัฒนาองคการของปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 

              

5.   ประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

              

6.   การรายงานผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน 

              

7.   การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมิน

ภายนอก 

              

 
 

สง 30 ม.ค. 52 

สง 30 ต.ค. 52 



                               
 

 

34

ขอแนะนําสาํหรับการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพขอแนะนําสาํหรับการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัการบริหารจัดการภาครัฐฐในปงบประมาณ พในปงบประมาณ พ..ศศ . .22555533 
 

1. ถึงแมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดหมวดให

สถาบันอุดมศึกษามีการมุงเนนในการพัฒนาองคการจํานวน 3 หมวด แตสถาบันอุดมศึกษา

ควรดําเนินการพัฒนาองคการที่สวนอื่นที่สงผลตอหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการดวย 

เพื่อใหเกิดการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคการ โดยอาศัย

ผลจากการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และการประเมินองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ขั้นตอนที่ 4) 

เพื่อวางแผนพัฒนาองคการในปตอไป ซึ่งถือวาเปนการดําเนินการตามวงจรการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะตองมีการพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง ดังภาพ 

   

การดําเนินงาน
ขององคกร
ในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับ
แนวทางและเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ทราบวาองคกรมี
โอกาสในการปรับปรุง

การดําเนินงานในดานใดบาง

วางแผนการพัฒนา
และปรับปรุงองคกร

ดําเนินการ
ตามแผน

11

2233

44

55

 

ภาพที่ 6 วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

2.  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนด Roadmap แผนพัฒนาองคการ ดังตัวอยาง  

 

สถาบันอุดมศึกษา

เนนความสําคัญของการกําหนดทิศทางองคกรที่ชัดเจน  และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1

5

3
6

2

4
Successful Successful 

LevelLevel

2552 25542553

 

 

            3. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนด Roadmap ของแผนพัฒนาองคการแลว 

ควรเตรียมการเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการน้ัน อาจกําหนด

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในแตละแผน/กิจกรรมยอย เพื่อการติดตามผลการดําเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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7. แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตาม
ขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  

 แผนพัฒนาองคการที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 

 รายงานการประชุม 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

 ภาพถาย 

 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ :  

  สําหรับเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 12 น้ี ขอให 

สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ

หรือขอขอมลูเพิ่มเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และคณะทํางานที่เก่ียวของ 

 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน 

และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ

สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน

เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 

  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมให 

คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
 

เอกสารที่ตองสงมอบ : 
 

 เอกสารที่ตองสงมอบประกอบดวย แบบฟอรมที่ 1- 8  ดังน้ี 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง ตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 7   แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งน้ี ในแบบฟอรมที่ 8 สถาบันอุดมศึกษาจะตองประเมินผลความสําเร็จใน 

แตละตัวช้ีวัดยอยแลวรายงานผลสรุประดับคะแนนโดยรวมที่ไดของตัวช้ีวัดน้ี 

 
การสงมอบงาน : 
 

ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายงานการดําเ นินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ จํานวน 4 ชุด พรอมขอมูลบรรจุในแผนซีดีรอม จํานวน 2 แผน (อน่ึง จํานวนที่

กําหนดนี้ ไดรวมถึงการสงเอกสารหลักฐานแนบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน

ดวยแลว) ไปยังสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ดังน้ี  

 1. แบบฟอรมที่ 1 และ 2  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 

2.  แบบฟอรมที่ 3 - 8       ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552   
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ภาคผนวก   ก 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 7   แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แบบฟอรมท่ี 1 

  
แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พแบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552
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แบบฟอรมที่ 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

        ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 
ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

เกณฑการ

ใหคะแนน

7.1 ดานประสิทธิผล 1. …………………… ………… 

 

……… 1 = …… 

2 = …… 

3 = …… 

4 = …… 

5 = …… 

 7.2   ดานคณุภาพ     

 การใหบรกิาร 

1. ........................... ……… ……… ……………

 7.3  ดาน  

 ประสิทธิภาพของการ

 ปฏิบัตริาชการ 

1. ………………… 

2. ………………… 

………… 

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

……… 

........ 

 

……………

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

1.  แผน A 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

5. ………………………  

6. ……………………… 

 7.4  ดานการพัฒนา 

 องคกร 

1. …………………… ………… ……… ……………

 7.1 ดานประสิทธิผล 1. …………………… ………… ………… ……………

 7.2   ดานคณุภาพ     

 การใหบรกิาร 

1. …………………… ………… ………… ……………

 7.3  ดาน 

 ประสิทธิภาพ 

 ของการปฏิบตัิ  

 ราชการ 

1. ………………… 

2. ………………… 

…………....

.......... 

…………

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

……………

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

2.  แผน  B 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. …………………………  

6. …………………………  7.4  ดานการพัฒนา 

 องคกร 

1.  ………………… 

2.  ………………… 

…………....

.......... 

…………

…….… 

……………

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

 

 

 

- ประเมินกระบวนการ  
ตามเกณฑ ฯ ข้ันพ้ืนฐาน
นํ้าหนักรอยละ 18 
(แตละแผนนํ้าหนัก 
รอยละ 6) 

ประเมินผลลัพธ นํ้าหนักรอยละ 6 (แตละแผน
นํ้าหนักรอยละ 2)แตในการกําหนดน้ํา หนักตอง
กําหนดใหน้ําหนักทุกตัวเทากัน และรวมแลวเทากับ 
1 ซ่ึงผลที่ไดจากการดําเนินการ จะนํามาคํานวณ 
โดยคูณกับคาน้ําหนักของตัวชี้วัดนี้ (คูณ 2) 

การกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ บางสวนสามารถ
เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดตามมิติตาง ๆ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนนํ้าหนักลง
ใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย 
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แบบฟอรมที่ 3 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

เมื่อเทียบกับเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

 

แบบฟอรม 3.1  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวดบังคับ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 1  

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

LD 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

              ยังไมไดดําเนินการ 

  

LD 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

              ยังไมไดดําเนินการ 

  

LD 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

              ยังไมไดดําเนินการ 

  

LD 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                             ยังไมไดดําเนินการ 

  

LD 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

LD …               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

LD …               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

 

 

 



                               
 

 

42

 

แบบฟอรม 3.2.1  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวดสมัครใจ (ลําดับ 1) 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด ........... 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                             ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรม 3.2.2  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวดสมัครใจ (ลําดับ 2) 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด ........... 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ  

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ  

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ   

  

ชื่อรหัส ...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรม 3.3  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 7 

ระดับคะแนนที่ได หลักฐานท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
ผลลัพธการดําเนินการ 

 
RM 1    

RM 2    

RM 3    

RM 4    

RM 5    

RM 6    

RM 7    

RM 8    

RM 9    

RM 10   

RM 11   

RM 12   

RM 13   
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แบบฟอรมที่ 4 

แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ     

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน

ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก  

(Wi x SMi) 

แผนที่..... ชื่อแผน................................. 

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

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของ

น้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  
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แบบฟอรมที่ 5 

 

แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลกัษณะสําคญัขององคกร  

 

  

  

รายงานผลการจัดทํารายงานผลการจัดทํา  

  

ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร  

 

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา........................................................  
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คําอธิบายการตอบคําถาม 

รายงานผลการจัดทําลกัษณะสําคญัขององคกร  

 

 สวนราชการในที่น้ี หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตาม

ตัวช้ีวัดน้ี  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา

บทบาทหนาที่ ผูรับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัด

ของสถาบัน 

 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน

ทั้งในสวนของลักษณะสําคัญขององคกร และระหวางหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่สถาบันอุดมศึกษา

ตองตอบคําถาม โดยมีขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของในเรื่องน้ัน ๆ  จึงจะถือวาไดตอบ

คําถามในขอน้ัน ๆ แลว 

 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามที่สถาบันอุดมศึกษาตอง

ตอบคําถาม  แตการตอบคําถามดังกลาวอาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองจากตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 

สําหรับกรณีคําถามใดสถาบันอุดมศึกษายังไมไดดําเนินการ ใหสวนราชการตอบวา “ยัง

ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก.......” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ) 

 คําถามที่สถาบันอุดมศึกษามีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ให

ตอบวา “สถาบันอุดมศึกษามีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอน้ี”  

 การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององคการ

ที่เกี่ยวของในแตละคําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใช

ตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม โดยมีจํานวนหนาไมเกิน 15 หนากระดาษ A4   
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ลักษณะสําคัญขององคกร 
 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึง

สภาพแวดลอมดานการปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธที่สําคัญภายในและ

ภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื่อ

ช้ีนําและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการ

อธิบายในหมวด 1-7 ตอไป 
 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี ้
 

 

11..  ลักษณะองคกรลักษณะองคกร    

 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และ

ความสัมพันธที่สําคัญกับประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

(1) 

-  พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 
 

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

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

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

 

(2)  

วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของสวนราชการคือ

อะไร  
 

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

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

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

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับ

การศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#)  

(ใหใชขอมูลบุคลากรของสวนราชการ ณ วันปจจุบันที่สวนราชการทําการประเมิน) 

 

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

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

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

(4) 

สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

อะไรบาง ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 

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

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

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

 

(5) 

สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ

อะไรบาง (#) (ใหระบุเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบบริการหลักของ

สวนราชการเทาน้ัน) 

 

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

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

.................................................................................................................. 
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ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคกร 

(6) 

โครงสรางองคกร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปน

เชนใด 

 

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

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

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

(7) 

สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอ

กันมีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 

-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 
 

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

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

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

 

(8) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีมีความตองการและ

ความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง (#)  

-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 

 

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

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

.................................................................................................................. 
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22..  ความทาทายตอองคกรความทาทายตอองคกร  

 

 เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญใน

เชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 

 

ก. สภาพการแขงขัน 

(9) 

- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน

เชนใด (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  

-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็น

ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  

 

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

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

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

 

(10) 

- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงขันคืออะไร  

- ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวน

ราชการคืออะไร  

 

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

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

.................................................................................................................. 
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(11) 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  

(12) 

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมี

อะไรบาง (ถามี) 

 

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

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

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

 

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  

- ความทาทายตามพันธกิจ 

- ความทาทายดานปฏิบัติการ  

- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

 

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

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

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

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(14) 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อให

เกิดผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเน่ืองมีอะไรบาง (#) 

 

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

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

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

ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยน

ความรูอยางไร (#) 

 

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

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

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

 

 

 

************************** 
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แบบฟอรมที่ 6 

 

แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

  

  

    รายงานรายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเองสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง  

 

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา........................................................  

 
 

 

 

ในการประเมินองคกรตามแบบฟอรมนี้จะมีสวนหนึ่งที่ไมตองประเมินซ้ํา 

เนื่องจากในแบบฟอรมที่ 3 (แบบฟอรมที่ 3.1-3.3)  สถาบันอุดมศึกษาได

ประเมินเพื่อการรายงานผลในหมวดบังคับ หมวดสมัครใจ และหมวด 7 แลว ให

สถาบันประเมินองคกรเฉพาะหมวดที่เหลือ แตจะวัดความครบถวนของตัวชี้วัดนี้

ดังนั้น สถาบันควรตรวจสอบความครบถวนของแบบฟอรมที่ 3 เพื่อใหมั่นใจวา

ประเมินครบถวนทุกขอและอธิบายเหตุผลประกอบในกรณีที่ผานการประเมินดวย 
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แบบฟอรม 6.1  แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง : หมวด 2 

 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 2  

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.2  แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง : หมวด 3 

 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 3  

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.3  แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง : หมวด 4 

 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 4  

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.4  แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง : หมวด 5 

 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 5  

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.5  แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง : หมวด 6 

 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

หมวด 6  

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                            ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

                 ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบฟอรมที่ 7 

 

          แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   
  

รายละเอียดแผนรายละเอียดแผนพัฒนาองพัฒนาองคการ คการ   

ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..  22555533  

 

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา...................................................... 
 

 

 

 

ใชแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองคการเชนเดียวกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลาวคือเปนแผนรายหมวด และการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ไดกําหนดแผนหมวดบังคับ โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสถาบันอุดมศึกษาใดเลือก

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 5 หรือหมวด 3 

แทน ตามลําดับ) 

         นอกจากนี้  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เพิ่มเติมมาดวย 
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แบบฟอรม 7.1 
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แบบฟอรมที่7.2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

แผนพัฒนาองคการ

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล 

ปจจุบัน

เปาหมาย

Target

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการ

ใหคะแนน

 7.1 ดาน

ประสิทธิผล 

1. 

………………… 

 …………

 

……… 1 = …… 

2 = …… 

3 = …… 

4 = …… 

5 = …… 

 7.2  ดาน

คุณภาพ        

การใหบรกิาร 

1. 

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

 ……… ……… ……………

 7.3  ดาน

ประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

1. 

………………… 

2. 

………………… 

 …………

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

……… 

........ 

 

……………

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

1.  แผน A 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ……………… 

6. ……………… 

 7.4  ดานการ

พัฒนาองคกร 

1. 

………………… 

 ………… ……… ……………

 7.1 ดาน

ประสิทธิผล 

1. 

……………………

 ………… ………… ……………2.  แผน  B 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ……………… 

6. ……………… 

 7.2   ดาน

คุณภาพ        

การใหบรกิาร 

1. 

……………………

 ………… ………… ……………
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แบบฟอรมที่ 8 

แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวดั 
นํ้าหนักรอยละ 

(Wi) 

คะแนนที่ไดรบั 

(SMi) 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 

 12.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

12.1.1 รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครฐัขั้นพื้นฐาน (วัดกระบวนการของแผนพัฒนา

องคการในหมวดที่ดาํเนินการ) 

   

 แผนที่ 1 4   

 แผนที่ 2 4   

 แผนที่ 3 4   

12.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน

การบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ (วัดผลลัพธของ

แผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

   

 แผนที่ 1 2   

 แผนที่ 2 2   

 แผนที่ 3 2   

12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ

บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ

ดําเนินการ ตามเกณฑคณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครฐัขั้นพื้นฐาน ของสถาบันอุดมศึกษา  

(หมวด 7) 

6   

12.3 ระดบัความสําเรจ็เฉล่ียถวงนํ้าหนักของการจดัทาํแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ

ขององคกร (15 คําถาม) 

1   

 2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน

องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน 

2   

 3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

3   

 
คะแนนรวม 

30 

(Σ Wi) 

  

Σ (Wi x SMi) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  เทากับ  

 

  

    หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ (Wi x SMi) 

     Σ Wi  

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

W1 + W2 + …+ Wi 



                               
 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ข 

 

 

 

 

ตัวอยางแผนพัฒนาองคการ และการวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

 

66

ตัวอยางแบบฟอรมที่ 1  

แผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

เกณฑการให

คะแนน 

 7.1  

ดานประสิทธผิล 
- 

   

 7.2    

ดานคณุภาพ         

การใหบรกิาร 

1. คาเฉล่ียของจํานวน

วันทีส่ามารถแจงผลการ

ดําเนินการใหผูรองเรียน

ทราบ  

 

2. รอยละความพึงพอใจ 

   ของผูรับบริการและผูมี 

   สวนไดสวนเสียตอ 

   ชองทางการรับฟงและ  

    เรียนรูท่ีสวนราชการจดัให 

3. รอยละความพึงพอใจ  

    ของผูรับบรกิาร และผูมี 

    สวนไดสวนเสียตอ 

    มาตรฐานการใหบริการ 

    ของสวนราชการ 

รอยละ  

90 

 

 

 

รอยละ  

85 

 

 

 

รอยละ 

 85 

0.2 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 1 = 35 วัน 

 2 = 30 วัน 

 3 = 25 วัน 

 4 = 20 วัน 

 5 = 15 วัน 

 

 

 1 = รอยละ 65 

 2 = รอยละ 70 

 3 = รอยละ 75 

 4 = รอยละ 80 

 5 = รอยละ 85 

 7.3   

ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

4. รอยละของความ 

    ครอบคลุมทุกกลุม 

    ผูรับบริการและผูมีสวน 

   ไดสวนเสยีในการวัด 

    ความพึงพอใจและไม 

    พึงพอใจ 

5. รอยละของจํานวน  

    ผูรับบริการและผูมีสวน  

    ไดสวนเสยีท่ีใชบริการ 

    ผานระบบเครือขาย  

    สารสนเทศที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

100 

 

 

 

 

รอยละ  

25 

0.2 

 

 

 

 

 

0.2 

 1 = รอยละ 60 

 2 = รอยละ 70 

 3 = รอยละ 80 

 4 = รอยละ 90 

 5 = รอยละ 100 

 

 1 = รอยละ 5 

 2 = รอยละ 10 

 3 = รอยละ 15 

 4 = รอยละ 20 

 5 = รอยละ 25 

1.  แผน A 

  

  กิจกรรมหลกั 

1. ทบทวนและพัฒนา 

    ชองทางการรับฟงและ 

    เรียนรูความ ตองการของ 

    ผูรับบริการและผูมี 

    สวนไดสวนเสีย 

2. ทบทวนระบบการจัดการ 

    ขอรองเรียน 

3. สํารวจความพึงพอใจและ  

   ไมพึงพอใจของผูรับบริการ 

    และ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. จัดทํามาตรฐาน/วิธีการ 

    ใหบริการของบุคลากร 

5. พัฒนาระบบเครือขาย 

    สารสนเทศในการ 

    ใหบริการแกผูรับบริการ 

    และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 7.4   

ดานการพัฒนา   

องคกร 

- 
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ภาคผนวก   ค 

 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขัน้พื้นฐานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

      ประกอบดวย  3  สวน คือ 

 

สวนที่ 1  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพืน้ฐาน หมวด 1-7 

สวนที่ 2  คําอธิบายเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

สวนที่ 3  หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 
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สวนท่ี สวนท่ี 1   1   เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน  

 

คําช้ีแจง 

 

วัตถุประสงคของการใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาองคการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ จํานวน 3 แผน (เปนแผน

รายหมวด) และจะนําเกณฑนี้มาใชวัดผลความสําเร็จในรอบ 12 เดือน เกณฑคุณภาพดังกลาวถือวา

เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรเบ้ืองตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหาก

สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานแลว และ

มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเขาสูระดับกาวหนา และระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่

สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและ

สะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยเปนระดับที่กระบวนการหรือระบบ

เริ่มใชไดผล ดังนี้ 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมใน

หัวขอที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/

กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้ อาจมี

การปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญของ

องคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 
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หมวด 1 การนําองคการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

การนําองคการ 

LD1 สภามหาวทิยาลัยตองมีการกําหนดทิศทางการ

ทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน คานิยม

หลัก เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่คาดหวัง

ของสถาบัน โดยมุงเนนนิสติ นักศึกษา และผูท่ี

เก่ียวของ รวมทั้งมีการสื่อสารเพ่ือถายทอดทศิทาง

ดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรู ความเขาใจ 

และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการ

ดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคทีต้ั่งไว 

   

LD 2 สภามหาวทิยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา

มีการมอบอํานาจและทบทวนการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจ (Empowerment) ใหแกเจาหนาทีร่ะดับ

ตางๆ ภายในสถาบันใหมีความเหมาะสม โดยมุง

ประโยชนเพ่ือผูรับบริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือผลการดําเนินการที่ดี

ของสถาบันอุดมศึกษา   

   

LD 3 ผูบรหิารของสถาบันอุดมศึกษาสงเสริมใหมี

กระบวนการและกิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในสถาบัน 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย  

   

LD 4 สภามหาวทิยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา 

ตองกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ และกําหนดใหมีระบบ

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ สาํหรับใช

ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการ

ทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันให

ดีข้ึน   

   

ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอสังคม  

LD 5 สภามหาวทิยาลัยตองมีการกําหนดระบบการกาํกับ

ดูแลตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา 

(Organizational Governance)  หรือ อัตตาภิบาล 

(Self Governance) เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของสถาบัน และเพ่ือใหการดําเนินการ

บรรลุผล   
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

LD 6 ผูบรหิารของสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมี

วิธีการหรือมาตรการในการจดัการผลกระทบทางลบ

ท่ีเกิดข้ึนตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการ

ของสถาบัน รวมท้ังตองนําวิธีการหรือมาตรการที่

กําหนดไวไปปฏิบัติ 

  

 

 

  

 

 

ดูคําอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

การวางยทุธศาสตร 

SP1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดข้ันตอน/กิจกรรม และกรอบ

เวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ใน

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวิสยัทัศน พันธกิจ และ

คานิยมหลักของสถาบัน บรรลุเปาหมายตามแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

   

SP2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ป และ 1 

ป) ตองมีการนําปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่สําคัญและ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป มาใชประกอบการ

วิเคราะห อยางนอยประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

หลักของสถาบัน ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน

เสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางและ

จุดเนนของสถาบันและความเสี่ยงในดานตาง ๆ  

   

SP3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวางแผนกลยุทธดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป ของสถาบัน รวมทั้ง การวางแผน

เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ  

   

การส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏบิัต ิ

SP4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการสื่อสาร เพ่ือถายทอดนโยบาย 

ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และ

เปาหมายของสถาบันใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ เพ่ือใหมีการ

ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางบรรลุผลตามเปาหมายที่

กําหนด 

   

SP5 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการถายทอด (cascading) ตัวช้ีวัดและ

เปาหมายระดับสถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก (ทุกคณะ/สํานัก) และ

ระดับบุคคลอยางนอย 1 คณะ/สาํนัก รวมทั้ง มีการจัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองไปใน

ทิศทางเดยีวกันกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

   

SP6 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการของ

คณะ/สํานัก และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดข้ึนจากการ

ปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายที่กําหนด  

   



            

 

73

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

SP7 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในระดับสถาบันที่ชัดเจน และสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุม

สาระสาํคัญเร่ืองความเสีย่งดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดาน

ธรรมาภิบาล และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

 

  

 

 

ดูคําอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

ความรูเกี่ยวกบันิสิต นักศกึษา และผูที่เกีย่วของ 

CS1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดกลุมนิสิต นักศึกษา และ 

ผูท่ีเก่ียวของตามพันธกิจ เพ่ือใหตอบสนองความตองการของนิสิต 

นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของท่ีครอบคลุมทุกกลุม 

   

CS2 สถาบันอุดมศึกษาตองมีชองทางการรับฟงและเรียนรูความ

ตองการของนิสติ นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชในการ

ปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดยแสดงใหเห็นถึง

ประสทิธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว  

   

การสรางความสัมพันธกับนิสิต นักศกึษา และผูที่เกี่ยวของ 

CS3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ

รวบรวมขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/  

คําชมเชย  ของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ รวมทั้งมีระบบ

การจัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/  

คําชมเชย เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถตอบสนองตอนิสิต นักศึกษา 

และผูท่ีเก่ียวของไดอยางทันทวงท ีและปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการและหรือการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

   

CS4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพ่ือ

สรางความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

   

CS5 สถาบันอุดมศึกษาตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตาม

ระดับการมีสวนรวม คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การให

เขามาเก่ียวของ การรวมมือกัน และการเสริมอํานาจประชาชน 

ผานกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ และ

รวมมติดตามประเมินผลการบรหิารจัดการของสถาบัน   

 

   

CS6 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวัดความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา 

และผูท่ีเก่ียวของในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไป

ปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสถาบัน 

 

   

CS7 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวัดความไมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา 

และผูท่ีเก่ียวของในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไป

ปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสถาบัน  
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

CS8 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัติ

ของบุคลากรในการใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ

ในแตละงาน  โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการ

โดยประกาศใหนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือให

เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

   

 

ดูคําอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

การวดั การวิเคราะห และการปรบัปรุงผลการดาํเนินการ 

IT1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงาน

ตามแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ

ดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ท่ี

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

   

IT 2 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสตูร การเงินอุดมศึกษา และระบบ

ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรปูแบบมาตรฐาน

กลางทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด

ท้ัง 5 ฐานขอมูล 

   

IT 3 สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนงานทีส่รางคุณคา และ

จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน

ท่ีสรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนงาน 

   

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู 

IT4 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูล

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซตท่ี

เผยแพรรายงานขอมูลท่ีเก่ียวของ พรอมรายชื่อคณะทํางาน

ผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล  

ชองทางการตดิตอสื่อสาร ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

   

IT5 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือให

นิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ สามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดอยางเหมาะสม ในดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสตูร ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอ่ืน ๆ 

รวมทั้งมีครุภัณฑการศึกษาและคอมพิวเตอรเพียงพอตอการ

จัดการการศึกษา 

   

IT6 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือน

ภัย (Warning System) เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ในการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติราชการหรือตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคัญ  

   

IT7 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนํา

แผนไปปฏิบัติ  

   

ดูคําอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

การสรางบรรยากาศการทาํงาน ความผาสกุและความพงึพอใจแกบุคลากร เพือ่กอใหเกดิความผกูพันตอ

สถาบันอุดมศกึษา 

HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล 

(Human Resource Management) ซ่ึงสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

ความคลองตัวและการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ

ความผูกพันตอสถาบัน  

   

HR 2 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก 

และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการ

วิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม 

เพ่ือสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพัน

ตอสถาบัน 

   

HR 3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทีมี่ประสิทธิผล และเปนธรรม รวมทั้งมีการ

แจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

   

การพัฒนาบคุลากรและภาวะผูนํา 

HR 4 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความ

เขาใจในกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    

   

HR 5 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย มีการวางแผนปองกันการกระทําผิด

จรรยาบรรณฯ  มีมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผู

ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มีแนวทางการให

รางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนแบบอยางได 

   

HR 6 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไวใน SP3 ไปปฏิบัติ 

เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏบัิติงานให

บรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

   

HR 7 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน

ใหแกบุคลากร เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

   

ดูคําอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน  

การออกแบบกระบวนการ 

PM 1 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดกระบวนการทีส่ราง

คุณคาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และความ

ตองการของนิสติ นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนของสถาบัน 

   

PM 2 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําขอกําหนดทีส่ําคัญ

ของกระบวนการทีส่รางคุณคาจากความตองการ

ของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ ขอกําหนด

ดานกฎหมาย  และขอกําหนดที่สาํคัญท่ีชวย

วัดผลการดําเนินงาน และ/หรอืปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสทิธิภาพและความคุมคา 

   

PM 3 สถาบันอุดมศึกษาตองออกแบบกระบวนการจาก

ขอกําหนดทีส่ําคัญใน PM 2 และนําปจจัยท่ี

เก่ียวของท่ีสําคัญ มาประกอบการออกแบบ

กระบวนการ เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเน่ือง  

   

PM 4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และมีผลกระทบตอ 

การจัดการกระบวนการ เพ่ือใหสถาบันจะ 

สามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

   

การจัดการและการปรบัปรุงกระบวนการ 

PM 5 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการทีส่รางคุณคา และ

กระบวนการสนบัสนุน โดยมีวิธีการในการนํา

มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากร

นําไปปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่

สําคัญ   

   

PM 6  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรบัปรุงกระบวนการ

ท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือ

ใหผลการดําเนินการดีข้ึนและปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาด การทาํงานซ้ํา และความสญูเสยี

จากผลการดําเนินการ 

   

ดูคําอธิบายประกอบการประเมิน 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

    1 1 2 3 4 5 

  มิติดานประสิทธิผล 

Le 

(0.07) 

60 65 70 75 80 RM 1  รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของแผนปฏิบัติการที่

สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการไดสําเรจ็ตามเปาหมาย  

T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

Le 

(0.07) 

60 65 70 75 80 RM 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาตามจุดเนนของสถาบัน  

T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ

มาตรฐานวาดวยศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษา  

Le 

(0.1) 

60 65 70 75 80 

  มิติดานคณุภาพการใหบริการ 

Le 

(0.07) 

65 70 75 80 85 RM 4  รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษา  

T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 5  รอยละความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต 

นักศึกษา  

 

Le 

(0.1) 

65 70 75 80 85 

  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

RM 6  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมนิภายใน  Le 

(0.1) 

1 2 3 4 5 

RM 7  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมนิภายนอก   Le 

(0.1) 

1 2 3 4 5 

Le 

(0.07) 

60 70 80 90 100RM 8  รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 9  กรณีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน 

 - รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน  

 

 

 

Le 

(0.07) 

 

 

 

68 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

80 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

Le 

(0.07) 

92 93 94 95 96  กรณีสถาบันอุดมศึกษาไมมีงบประมาณรายจายลงทุน 

- รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวม  
T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 10  รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผนบรหิาร

ความเสีย่ง 

Le 

(0.1) 

60 65 70 75 80 

  มิติดานการพัฒนาองคกร 

Le 

(0.07) 

60 65 70 75 80 RM 11  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม 

 แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา  

 บุคลากร T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 12  รอยละของความความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของ

ฐานขอมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย  

1 ประเด็นยุทธศาสตร 

Le 

(0.1) 

60 65 70 75 80 

Le 

(0.07) 

60 70 80 90 100RM 13  รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม

ตามแผนการจดัการความรู อยางนอย 3 องคความรู 

T 

(0.03) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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สวนท่ี  สวนท่ี  2  2    

      

คําอธบิายคําอธบิาย  

     เกณ     เกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัขั้นพื้นฐานฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัขั้นพื้นฐาน 
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หมวด 1 การนําองคการ 

 

  

หมวดการนําองคการ กลาวถึง วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาชี้นํา

และกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับวิธีการที่ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่ือสารกับ

บุคลากร และการสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการดําเนินการที่มีจริยธรรมและผลการ

ดําเนินการที่ดี รวมถึงระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม  

 

LD 1 :  สภามหาวิทยาลัยตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง

วิสัยทัศน คานิยมหลัก เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่คาดหวังของสถาบัน โดย

มุงเนนนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถายทอดทิศทาง

ดังกลาวสูบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร 

อันจะสงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคท่ีตั้งไว   

 การกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจนเปนบทบาทที่สําคัญของสภามหาวิทยาลัยที่ตอง

ดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของสถาบันฯ และบุคลากร ซึ่งในการกําหนดทิศทาง 

ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน ความคาดหวังในอนาคตที่สถาบันฯ ตองการเปน การกําหนด

คานิยมหลัก ซึ่งเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร การกําหนดเปาประสงคระยะสั้น ระยะ

ยาว และผลการดําเนินการที่คาดหวัง 

 นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยตองดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 

รวมทั้ง ปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอด

นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาใหกับ

บุคลากรในระดับตาง ๆ 

• คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความ

เปนลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และ

สงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน  

• ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่ง

หมายรวมถึง การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปน

ลายลักษณอักษรท่ีปรากฏเปนเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับ

ธรรมชาติของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคล

ที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูส่ือสาร

และผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจากการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในระดับ

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 
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การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ไปสูการปฏิบัติ ถือ

เปนเปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมี

ความจําเปน อยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได  

 ทั้งนี้ ในการกําหนดทิศทางดังกลาว ควรสามารถดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งให

ความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ โดยนําความคิดเห็น ความตองการ ความคาดหวัง

ของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ มาประกอบการจัดทํา เพื่อสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นในสถาบันฯ   

 

LD 2 : สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอํานาจและทบทวน

การมอบอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ใหแกเจาหนาท่ีระดับตางๆ 

ภายในสถาบันใหมีความเหมาะสม โดยมุงประโยชนเพื่อผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน

เสีย และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา   

 สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาควรมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

และกําหนดใหคณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการ

กระจายอํานาจ โดยมุงประโยชนเพื่อนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ และเพื่อผลการดําเนินการที่ดี

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง มีกระบวนการที่ชัดเจนใน

การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร รวมถึง การมอบ

อํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของ การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการ

ดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถแกไขปญหา

ใหกับผูรับบริการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและผลการดําเนินงานไดทันเวลา และมีประสิทธิผลที่สุด 

โดยมุ งประโยชน เพื่อผู รับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของ

สถาบันอุดมศึกษา เชน 

 การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติระดับรองลงมาใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวงที 

เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การมอบอํานาจเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดใชศักยภาพในการทํางานไดอยาง

เต็มที่ ภายใตการกํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําของผูบริหาร 

 การมอบอํานาจเพื่อใหเกิดการทํางานในลักษณะของทีมงาน หรือคณะกรรมการ/

คณะทํางาน 

   

LD 3 : ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให

เกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสรางแรงจูงใจ

เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
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 ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการการสรางบรรยากาศภายใน

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดการบูรณาและสรางความผูกพัน ความรวมมือภายในสถาบันฯ รวมทั้ง

เปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยการสงเสริมใหมีกระบวนการ/

จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันภายในสถาบันฯ เชน การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ วัฒนธรรมอาสา 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน Team Building Share Vision เปนตน 

 

LD 4 : สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

และกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ สําหรับใชในการ

ทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อ

นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันใหดีขึ้น   

ในการทบทวนผลการดําเนินการ ควรจัดทําแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

โดยกําหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบในการประเมินผล และตัวชี้วัดที่สําคัญที่สะทอนถึง

ความสําเร็จตอประเด็นยุทธศาสตร  การบรรลุพันธกิจหลัก กระบวนการที่สรางคุณคา แผนกลยุทธ 

แผนงานและโครงการที่สําคัญ รวมทั้งกําหนดเปาหมายของการดําเนินการของตัวชี้วัด สําหรับใชใน

การทบทวนและติดตามผลการดําเนินการของสถาบันฯ วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

เพื่อนําผลการทบทวนไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป  ทั้งนี้ ในการทบทวนดังกลาวให

วิเคราะหผลการเนินงานเทียบกับคากับเปาหมายที่กําหนด เพื่อจะไดทราบวาสถาบันฯ สามารถบรรลุ

ตามเปาประสงคที่กําหนดไวหรือไม และมีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือเปนปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินการที่ตองแกไขและปรับปรุง สําหรับผูที่ทําหนาที่ประเมินอาจเปนผูประเมิน

อิสระ หรือ การประเมินตนเองก็ได 

 นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยาง

สม่ําเสมอ และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยางครบถวน 

รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ

ตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนกําหนดให

มีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยอาจใชการประเมินผลจาก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

เมื่อสถาบันฯ ทบทวนผลการดําเนินงานแลว ควรนําผลการทบทวนไปจัดลําดับความสําคัญ 

วาปญหาอุปสรรคใดจําเปนตองแกไขและปรับปรุง กอน-หลัง และนําผลของการจัดลําดับความสําคัญ

ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป 

 ทั้งนี้ หากสถาบันฯมีระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการเปนประจําและตอเนื่อง

จะทําใหเกิดกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ภายในสถาบันฯ และทําใหเกิดการยกระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร 
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การดําเนินการตาม LD4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม ข6 “แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดใหมีแผนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดานขอบเขตของเนื้อหาที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ หรือไมอยางไร” 

 

LD 5 : สภามหาวิทยาลัยตองมีการกําหนดระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา 

(Organizational Governance)  หรือ อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน และเพื่อใหการดําเนินการบรรลุผล   

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการนโยบายการกํากับดูแล

ตนเองที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได คํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดย

ผานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ

ในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของ

สถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางาน

ตามภารกิจของสถาบัน จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการ

ทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึง

สงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง ตลอดจนการจัดทําและตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความ

รับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอม

ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได  

• การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลใหการดําเนิน

กิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา และกิจการดานการบริหารตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมาย

กําหนด  ซึ่งหมายรวมถึง การกําหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หลักสูตรการศึกษา การกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผล การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุมคา โดยคํานึงถึง

การมีสวนรวม ความโปรงใส พรอมตรวจสอบได  

  สภามหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและ

การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิ

บาล ตลอดจนควรมีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ด ีที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ 

• ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Organizational Governance)  หมายถึง มี

กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหาร

สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของ
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สถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 

การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสาร และการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เมื่อจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแลวตองมีความรับผิดชอบตอนโยบายที่

กําหนด และเพื่อใหนโยบายไดถูกนําไปใชจะตองประกาศ และเผยแพร ส่ือสารเพื่อใหบุคลากรรับทราบ 

และมีความเขาใจที่ดี รวมทั้งควรสงเสริมใหทุกภาคสวนภายในสถาบันฯ นําไปปฏิบัติ ดวยการกําหนด

แนวทาง มาตรการและโครงการที่เปนรูปธรรมรองรับ พรอมนําไปปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผล  และเพื่อให

เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติควรมีการติดตามประเมินผลมาตรการและโครงการอยางเปนระบบ รวมทั้ง

มีการทบทวนนโยบายอยางเปนประจําเพื่อใหมีความเหมาะสมกับองคการ และสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

  นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลใหอาจารย

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยให

เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมี

เปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบัน

ประกาศใช 

ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่  

8 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริม

ผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการ

ดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอม

ใหวินิจฉัยได 

 ดังนั้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย นั้น จําเปนตองมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพคณาจารย และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่ง

ดําเนินการได ดงันี้ 

  1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและ

บทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

  2. สรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)และ

นํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลให

อาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช 

  3. จัดทําคูมือและมีการประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของ

รับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได 
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LD 7 : ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการของสถาบัน 

รวมทั้งตองนําวิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไวไปปฏิบัติ  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

8(3) ระบุวากอนเริ่มดําเนินการสถาบันฯตองจัดใหมีการวิเคราะหผลดีผลเสียใหครบทุกดาน กําหนด

ขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน ในกรณีใดที่มี

ผลกระทบตอประชาชน สถาบันฯตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงทําความ

เขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น 

 ดังนั้น  หากการดําเนินการของสถาบันฯกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคม สถาบันฯตอง

กําหนดวิธีการ มาตรการและผูรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพื่อแกไข

ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของสถาบันฯใหหมดไป หรือลดลง และเปนการสรางความสัมพันธ

ที่ดีใหเกิดขึ้นกับชมุชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพื่อใหการดําเนินการ ในหมวด 1 การนําองคการ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม  สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและ

ผูเกี่ยวของ โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการ

ตางๆ โดยผูบริหารตองมีการสื่อสารใหบุคลากร รับรู เขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินการ 

(Early Depolyment) ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การกําหนดทิศทางของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

2. การกํากับดูแลตนเองที่ดี 

3. การทบทวนผลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

4. ความรับผิดชอบตอสังคม 

5. การดําเนินการอยางมีจริยธรรม 

ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 1 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 

7.1 มิติประสิทธิผล) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน  รอยละของกลุมนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของที่มีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศนสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา รอยละของบุคลากรที่รับรู และเขาใจ

วิสัยทัศน คานิยมหลัก เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาวและผลการดําเนินการที่คาดหวัง เปนตน 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 1 ตามเกณฑฯ ขั้นพื้นฐาน 

 

เกณฑฯ 

ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 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) 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

 

หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร กลาวถึง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การวางแผน

ปฏิบัติการ การถายทอดเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ วิธีการที่องคกรปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความสําเร็จ โดยเนนแงมุมที่สําคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร คือ 

การมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมุงเนนการผลักดันที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงผลการดําเนินการที่สงผลตอการเพิ่มผลลัพธของ

องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การควบคุมคาใชจาย การสรางความสามารถในการปฏิบัติการ 

โดยรวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุน ซึ่งเปนการสรางความแข็งแกรงและความ

พรอมขององคกรใหมีความยั่งยืน 

หมวดนี้จึงเปนการตรวจประเมินในเรื่องที่สําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

• การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่สําคัญ รวมท้ังความสามารถใน

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร 

• การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําใหมั่นใจวามีบุคลากรที่ไดรับการ

ฝกอบรมเพียงพอ รวมถึง การเชื่อมโยงระหวางความตองการระยะสั้นและระยะยาว  

• การทําใหมั่นใจวาการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติมีประสิทธิผล นั่นคือ มีกลไกใน

การสื่อสารความตองการและเกิดการตอบสนอง กอใหเกิดความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 

ระดับ ไดแก  

(1)  ระดับองคกรและระดับบริหาร  

(2)  ระดับกระบวนการที่สําคัญ  

(3)  ระดับหนวยงานและระดับงานรายบุคคล      

 

SP 1 :   สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง 

มีการระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยมุงเนนท่ีจะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักของ

สถาบัน บรรลุเปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การวางแผนยุทธศาสตร คือ การวิเคราะหและกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใตสภาพแวดลอมตาง 

ๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ โดยจะตองศึกษาขอมูล สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอยาง

รอบดานมาประกอบการพิจารณา กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่ดีควรครอบคลุมขั้นตอนที่สําคัญ 

4 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) 

2. การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting) 

3. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) 

4. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
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 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร คือ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป และเพื่อใหเห็นกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสถาบันอยางชัดเจน กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการ

จัดทําแผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาวเปนลายลักษณอักษร 

โดยสถาบันตองมีการกําหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกรอบเวลาใน

การดําเนินการ  

  การกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การกําหนดกรอบระยะเวลาที่ใชในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการอยางชัดเจนเปนการลวงหนา โดยสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 (สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป) 

และสอดคลองกับปปฏิทินงบประมาณ (สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนปฏิบัติการ) 

โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการรวบรวมขอมูลปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบในการจัดทําแผนดวย 

  ในการดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว ตองแสดงให

เห็นถึงการสื่อสาร สรางความเขาใจในกระบวนการดังกลาวใหแกผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ รวมถึง 

การบริหารจัดการในการติดตามผูทีรับผิดชอบใหมีความมุงมั่นในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม

กระบวนการจัดทําแผนตามที่กําหนด 

  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว นอกจากสถาบันตองมีการมุงเนนที่จะ

ผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ และคานิยมหลักของสถาบันแลว ตองแสดงใหเห็นถึงความ

สอดคลองและการถายทอดกลยุทธในการบรรลุเปาหมายของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

เแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย  

  การดําเนินการตาม SP 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก1) ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวง ที่หนวยงานของทานตองรับผิดชอบ

ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร  และคําถาม (ข1) หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธที่แสดง

ความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของรัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ) มายัง

ผลลัพธ ผลผลิตและกิจกรรมตามลําดับหรือไม อยางไร 
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SP 2 : ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ป และ 1 ป) ตองมีการนํา

ปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

ไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และ

คานิยมหลักของสถาบัน ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ผล

การดําเนินงานที่ผานมา กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางและจุดเนนของสถาบัน และ

ความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

 การกําหนดปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อประกอบในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศอยาง

เหมาะสม โดย 

 มีระบบการจัดเก็บและการนํามาใชที่เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน และในการ

รวบรวมขอมูลสารสนเทศตองครอบคลุมทุกระดับและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั่วทั้งสถาบัน 

 มีการวิเคราะหที่เหมาะสมในแตละปจจัย เชน การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ การ

วิเคราะหเพื่อพิจารณาแนวโนมของผลการดําเนินการ การวิเคราะหผลกระทบทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะหในเชิงสถิติ เปนตน เพื่อใหไดสารสนเทศนําไป

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ในการกําหนดปจจัยภายนอกและภายในดังกลาว ตองมีความสอดคลองกับบริบทและจุดเนน

ของสถาบันและสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอสถาบัน โดยปจจัยที่สําคัญอยางนอยตอง

ประกอบดวย 

 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักของสถาบัน 

 ความตองการของบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดแก ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยรวมถึง ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดวย 

 ความเสี่ยงในดานตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย ความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และ

จริยธรรม  

 กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางและจุดเนนของสถาบัน  

 ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

เชน  

o จุดแข็ง และจุดออนของของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

o ปจจัยภายในตาง ๆ ของสถาบันที่มีผลตอกระบวนการปฏิบัติงาน 

o สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ในการดําเนินการดังกลาว ตองแสดงใหเห็นถึงการสื่อสาร สรางความเขาใจในการดําเนินการ

ตามกระบวนการใหแกผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ รวมถึง การบริหารจัดการในการติดตามผูที

รับผิดชอบใหมีความมุงมั่นในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกระบวนการที่กําหนด 

การดําเนินการตาม SP 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก6) หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ ดาน

กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ และปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิต

หรือไม อยางไร คําถาม (ข5) แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนดวิธีการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือไม อยางไร และคําถาม (ค5) หนวยงานมีการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําปหรือไม 

อยางไร 

 

SP 3 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสถาบัน 

รวมทั้ง การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

ในการดําเนินการใหแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวนั้น ปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง

ที่สถาบันอุดมศึกษาตองมีการดําเนินการ คือ การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยแผนกล

ยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) 

ที่สนับสนุนการปฏิบัติตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติการของสวนราชการ

ไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัด และเปาหมายที่เหมาะสมในแตละแผนปฏิบัติการดวย  

การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น อยางนอยตองครอบคลุมในดานตาง ๆ 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 การวางแผนและบริหารกําลังคน 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

นอกจากนี้ ควรครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานอื่น ๆ ดวย เชน 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรมาก

ขึ้น เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหาร

จัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการ

ทํางานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 
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 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี 

นอกจากการเตรียมการดานกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลแลว สถาบันอุดมศึกษาตองมี

การเตรียมการในการจัดสรรทรัพยากรดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน** 

เพื่อเปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้ง 

สอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน 

**เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2551 

 

SP 4 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการสื่อสาร เพื่อถายทอดนโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงาน รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และเปาหมายของสถาบันใหกับบุคลากรใน

ระดับตาง ๆ เพื่อใหมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางบรรลุผลตามเปาหมาย

ท่ีกําหนด 

การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ หมายความรวมถึง การถายทอดกลยุทธหลักขององคการ

ไปสูแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผล  

 การสื่อสารและทําความเขาใจไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ หมายถึง  

 มีกลไกในการสื่อสารและทําความเขาใจกลยุทธของสถาบัน เพื่อใหคณะ/สํานัก

ทําความเขาใจ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับกล

ยุทธของสถาบัน 

 มีกลไกในการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากร

ในทุกระดับที่รับผิดชอบ 

 มีกลไกในการสื่อสารใหบุคลากรในสถาบันทุกระดับรับทราบและเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเองตอการบรรลุเปาหมายของสถาบัน และรับทราบตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการกอนเริ่มการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาตองมี

การกําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือการถายทอดเทคนิค/

วิธีดําเนินงาน ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการไดบรรลุตามเปาหมายและสอดคลองตามเปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร ทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะ/สํานักที่สามารถแสดงใหเห็นการแลกเปลี่ยน 

(Sharing) วิธีการปฏิบัติที่ดีภายในสถาบัน  

การดําเนินการตาม SP 4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง1) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทํา

และบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและ

ระยะเวลา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตหรือไม อยางไร 
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SP 5 :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการถายทอด (cascading) ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับ

สถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก (ทุกคณะ/สํานัก) และระดับบุคคลอยางนอย 1 คณะ/

สํานัก รวมทั้ง มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

เพื่อใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับสถาบันสูระดับคณะ/สํานัก และระดับบุคคล 

ครอบคลุมถึง 

 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) ระดับสถาบัน และการแสดงให

เห็นถึงถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายลงสูระดับคณะ/สํานัก และระดับบุคคลหรือกลุม

งาน  

 มีการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน เพื่อรับทราบและ

เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอการบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

 มีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ 

 มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อติดตามผล

เปาหมายความสําเร็จโดยรวมของสถาบัน 

การดําเนินการตาม SP 5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ค1) หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป ซึ่งแสดง

ใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

หรือไม อยางไร 

 

SP 6 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/สํานัก และแสดงใหเห็น

ถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่

กําหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมถึง แผนงาน/โครงการตาง ๆ โดยในแตละ

แผนงาน/โครงการตองมีการจัดทํารายละเอียดตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย ระยะเวลาดําเนินการในแตละ

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ รวมถึง การจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ ใหแกแผนงาน/โครงการดังกลาว โดย

กําหนดใหระดับคณะ/สํานักตองมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ และตองแสดงให

เห็นวาไดมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น 

 ในการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาอาจใชโปรแกรม Microsoft Project ในการจัดทํารายละเอียดดังกลาว ซึ่งสามารถ

แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน แผนการใชงบประมาณ และแผนการบริหาร

กําลังคน ไดอยางครบถวน ทําใหการติดตามผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตาง ๆ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 การดําเนินการตาม SP 6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ค2) หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับ

ทรัพยากรที่ตองการ ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายผลผลิตประจําปหรือไม อยางไร 

 

SP 7 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันท่ี

ชัดเจน และสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานัก

ได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานธรร

มาภิบาล และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

เพื่อมุงหวังใหสถาบันบรรลุผลตามเปาประสงคของสถาบัน 

 การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันตองมีขั้นตอนการดําเนินการ หลักเกณฑใน

การวิเคราะหอยางเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 

1. การระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเส่ียง  

2. การวิเคราะหความเสี่ยง 

3. การกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอยางรัดกุม 

4. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได

กําหนดไว 

5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุกรอบเวลาในการทบทวนอยางชัดเจน 

 ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 นั้น สถาบันตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวิเคราะห

ความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน และดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยงตาม 5 ขั้นตอนดังกลาวขางตน 

 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  สถาบันอุดมศึกษาตองมี

การวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่สําคัญ เชน 

กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการใหบริการทางหองสมุด กระบวนการลงทะเบียน เปนตน ให

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด 

  การบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน อาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม

มาใชได ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปจจัยสําคัญ ดังตอไปนี้ 

• วัตถุประสงคของการควบคุม 

• ความคุมคาของการควบคุม 

• ความทันการณของการติดตามและบอกเหตุ 

• ความสม่ําเสมอของกลไกการควบคุม 

• การจูงใจผูปฏิบัติงาน 
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 ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานธรร

มาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยสถาบันตองทําการวิเคราะหความเสี่ยงดานการเงิน 

(Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เพื่อให

มั่นใจวาการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เชน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ความ

โปรงใสตรวจสอบได เปนตน  

 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวางระบบ

บริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับกระบวนงานหลัก โดยตอง

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Back up 

and Recovery) 

 2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะ

เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ 

Anti-Virus ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

 4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access rights) 

 การดําเนินการตาม SP 7 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ข7) หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่

เกี่ยวของ เพื่อนํามาทบทวนกลยุทธของหนวยงานหรือไม อยางไร 

 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 2 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.1 มิติดาน

ประสิทธิผล) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการพัฒนาองคการ เชน 

รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร  รอยละของบุคลากรที่มีการรับรูและ

เขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รอยละของแผนปฏิบัติการที่มีตัวชี้วัดและเปาหมาย

สอดคลองตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคการ เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้สถาบันอุดมศึกษา

จะใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคการ 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 2 ตามเกณฑ เกณฑฯขั้นพื้นฐาน 

เกณฑฯ 

ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 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 การใหความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

 

 ในหมวดการใหความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ เปนการประเมินวาสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดความตองการ ความคาดหวังและความนิยมชมชอบของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ

อยางไร รวมถึงมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหกลุมตางๆ มีความพึงพอใจและนําไปสูการกลางถึงสถาบันอุดมศึกษา

ในทางที่ดี 

 

CS 1 : สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกลุมนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของตามพันธกิจ 

เพื่อใหตอบสนองความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของที่ครอบคลุมทุกกลุม  

        การกําหนดหรือจําแนกกลุมที่ดีนั้นสถาบันควรนําพันธกิจและวิสัยทัศนมาประกอบการพิจารณา 

และควรตองมีแนวคิดในการตอบสนองนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของตามกลุมที่ไดแบงไวใน

ลักษณะสําคัญขององคกร การกําหนดใหมีความครอบคลุมทุกกลุมเพื่อใหสถาบันตระหนักถึงความ

ตองการ และความแตกตางของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ เพื่อการปรับการใหบริการให

เหมาะสม ตรงตามความตองการของกลุมนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดจัดแบงไว 

 การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือ

เรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไม อยางไร 

 

CS 2 : สถาบันอุดมศึกษามีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของนิสิต นักศึกษา 

และผูท่ีเก่ียวของเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดย

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว  

 การมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ  โดยทั่วไป

แลว สถาบันจะมีชองทางการรับฟงเรียนรูความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของอยูแลว 

ซึ่งสถาบันควรกําหนดชองทางที่เหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของหลายชองทางให

เหมาะสมกับความสะดวก และมีประสิทธิภาพตอการสื่อสาร ตัวอยางชองทางการรับฟงและเรียนรู

ความตองการ  เชน   

•  การสํารวจรายกลุม (Focus Group) นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของที่สําคัญ 

•  การรายงานเหตุการณที่สําคัญที่เกี่ยวของกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

   •  การมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของที่สําคัญ 

•  การรวบรวมขอรองเรียน ขอวิจารณ จากผูปฏิบัติที่ไดสัมภาษณผูรับบริการที่ไมพึง

พอใจ 

•  การสัมภาษณนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของในอดีต ปจจุบัน และที่พึงมีใน

อนาคต   
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•  สารสนเทศที่ไดจากการสํารวจหรือขอมูลปอนกลับจากนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของจากชองทางการรองเรียนตางๆ และเว็บไซตรวมถึงขอเสนอแนะที่รวบรวม

จากอินเทอรเน็ต 

•  การใชกระบวนการรับขอรองเรียนเพื่อทําความเขาใจลักษณะที่สําคัญของการ

บริการ  

 •  จดหมายอิเล็คทรอนิกส 

การดําเนินการตาม CS 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือ

เรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไม อยางไร 

CS  3 : สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน /

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย ของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง

มีระบบการจัดการขอรองเรียน  /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย  เพื่อให

มั่นใจวาสามารถตอบสนองไดอยางทันทวงที และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

และหรือการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

 เมื่อมีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง  หมายถึง การรวบรวม และบูรณา

การขอมูลตาง ๆ เชน ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง (Focus Group) การสํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ การนําขอรองเรียน/ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ / คํา

ชมเชย ขอมูลจากเว็บไซต และแหลงขอมูลอื่น ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการแลว  สถาบัน

ตองมีระบบจัดการขอรองเรียน / ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ / คําชมเชย เหมาะสมและสม่ําเสมอ  หมาย

รวมถึง การทําใหวิธีการรับฟงและเรียนรูทันตอเหตุการณ และสถาบันสามารถนําขอรองเรียน 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําชมเชยดังกลาว มาปรับปรุงตามความตองการของกลุมตางๆ ไดอยาง

รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการที่ทําใหรวดเร็วเหมาะสม ตองขึ้นอยูกับลักษณะ

ของแตละองคกร  ซึ่งตองเลือกใหเหมาะสมกับกลุมนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของแตละกลุม รวมทั้ง

การใชเทคโนโลยีใหม ๆ   

ตัวอยางขั้นตอนการการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการเพื่อนํามาปรับปรุงงานให

เหมาะสมอยูเสมอ  

 1) มีการกําหนดกลไกในการเขาถึงฐานขอมูลและความตองการของนิสิต นักศึกษา และ

ผูที่เกี่ยวของ 

 2) นําขอมูลที่ไดรับจากนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ มาเพื่อวางแผนการปรับปรุงการ

ทํางาน  การพัฒนาองคกร 

 3) ทําความเขาใจความตองการและความคาดหวังใหม ๆ ของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

 4) มีการจัดทําแผนการปรับปรุงการใหบริการแกนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

 5) มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใหบริการ (Risk 

Management) 
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 6) ควรมีการจัดระบบ รวมทั้งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตาม การนําขอมูลไปใช

ดําเนินการใหเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ หรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 นอกจากนั้น สถาบันมีการนําขอคิดเห็นรองเรียนมาวิเคราะหและนํามากําหนดวิธีการปรับปรุง

ในดานตาง ๆ ตามที่ไดรับขอรองเรียนใหเหมาะสม (ทั้งวิธีการ เวลา และผูรับผิดชอบ) 

 ตัวอยางแนวทางดําเนินการในการนําขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนฯ มาปรับปรุงคุณภาพการ

บริการใหเหมาะสม 

  1) กําหนดชองทางและวิธีการการรับฟงขอรองเรียนที่เหมาะสมกับกลุมนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ  

  2) กําหนดวิธีการและระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดการกับขอรองเรียนตาง ๆ  

  3) กําหนดผูรับผิดชอบและมอบอํานาจในการจัดการกับขอรองเรียนดังกลาว     

  4) กําหนดใหมีระบบการรายงานการจัดการขอรองเรียนกับผูบังคับบัญชาและ

ผูรับบริการเพื่อรับทราบความพอใจและขอเสนอแนะในการจัดการขอรองเรียน และปรับปรุงการ

ใหบริการ 

       5)  นําขอรองเรียนมาปรับปรุงระบบงานใหเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับการปรับปรุง

กระบวนงานในหมวด 6 

การดําเนินการตาม CS 3 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือ

เรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไม อยางไร 

 

CS 4 : สถาบันอุดมศึกษามีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพื่อสราง

ความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

เมื่อสถาบันไดทราบความตองการความคาดหวังของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของแลว การ

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันเปนสิ่งที่สําคัญมาก ดังนั้นรูปแบบของการสรางเครือขาย และการจัด

กิจกรรมรวมกันเปนสิ่งที่ทุกองคการควรมุงเนน ดังนั้นองคการตองสรางเครือขายทั้งกลุมผูรับบริการ 

และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งจัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางกัน   

การดําเนินการตาม CS 4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนด เปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความ

ตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง หรือไม อยางไร 
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CS 5 :  สถาบันอุดมศึกษาตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามระดับการมีสวน

รวม คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเกี่ยวของ การรวมมือกัน 

และการเสริมอํานาจประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งให

ขอเสนอแนะ และรวมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบัน  

 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน (ทั้งในฐานะที่เปนผูรับบริการ

และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือในบทบาทของประชาชนทั่วไป) มีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจาก

ภาครัฐ  เปดกวางใหประชาชนเขารวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ

ปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 

และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวม 5 ระดับ คือ  

  1. ระดับการใหขอมูล (Inform) เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสาร

ทางเดียว แตเปนระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวม ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป 

  2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เปนการรับฟงความคิดเห็นโดยเปดโอกาสให

ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆกับสถาบัน  

  3. ระดับการเขามาเกี่ยวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/ โครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ 

อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

  4. ระดับการรวมมือ (Collaborate) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในบทบาทหรือฐานะหุนสวน หรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐ  

  5. ระดับการเสริมอํานาจประชาชน (Empower) เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม

ของประชาชนซึ่งเปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมผานกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันอยางสม่ําเสมอ 

ถือวาเปนการทบทวนปรับปรุงการสรางความสัมพันธไดอยางเหมาะสม รวมท้ังศึกษานวัตกรรมใหมๆ 

เพื่อนํามากําหนดชองทางการติดตอส่ือสาร รวมทั้งสรางความสัมพันธใหผูรับบริการเกิดความ

ประทับใจ การวางแผนการสรางความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของที่ชัดเจน ทําให

สถาบันสามารถกําหนดวิธีการทบทวนปรับปรุงไดเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

 ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ของสถาบัน 

            1) กระบวนการทบทวนปรับปรุงการการสรางความสัมพันธ สามารถดําเนินการไดโดย

ผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลเดิมของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ เพื่อการวางแผน ดําเนินการ 

ทบทวน และปรับปรุง (PDCA) ซึ่งตองดําเนินการตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

           2) ทบทวนวิธีการสรางความสัมพันธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งคนหาความตองการที่แทจริงของผูรับบริการโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมและควรปรับปรุงใหดีขึ้น

ทุกครั้ง 
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          3) การสรางความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการได

หลายวิธี เชน 

  3.1 การสรางระบบเครือขายระหวางองคกรกับนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของ หรือระหวางผูรับบริการดวยกันเองเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

       3.2 การจัดกิจกรรมใหนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของมามีสวนรวมใน

กิจกรรมขององคกรทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อสรางความไววางใจระหวางกันและเนน

การมีสวนรวมของประชาชน 

         3.3 การที่บุคลากรขององคกรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน หรือ

กลุมผูรับบริการสําคัญ เพื่อสรางความสมัพันธที่ดีระหวางกัน 

การดําเนินการตาม CS 5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนด เปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความ

ตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง หรือไม อยางไร 

 

CS 6 - CS 7 : สถาบันอุดมศึกษามีการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา 

และผูท่ีเก่ียวของในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ

ใหบริการและการดําเนินงานของสถาบัน 

 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่สถาบัน

ควรดําเนินการเพื่อติดตามผลการใหบริการซึ่งสงมอบใหนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของแลว มีผลในเชิง

บวก หรือลบ  เพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการวาอยูในระดับที่นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ

ตองการ คาดหวัง ไมพึงพอใจ หรือพึงพอใจ หากนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของไดรับความพึง

พอใจก็ตองวิเคราะหวามีองคประกอบดานใดบางที่นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ประสงคใหมีการ

ใหบริการในรูปแบบ ชองทาง หรือวิธีการใด เพื่อใหบริการในรูปแบบดังกลาวซ้ํา  หรือพัฒนาใหมี

คุณภาพในการใหบริการใหดีขึ้น เพื่อสรางความประทับใจ และภาพลักษณที่ดีขององคกร  หากนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของไมพึงพอใจ องคกรตองวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงการทํางานตาม

ตนเหตุที่วิเคราะหได 

 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผูที่ เกี่ยวของมีวิธีการ

หลากหลาย อยางไรก็ตามในการเลือกใชเครื่องมือในการการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของเปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากตองคํานึงถึงรูปแบบของคําถามที่ตอง

ออกแบบเพื่อใหไดคําตอบจากนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ตรงตามความตองการขององคกร  

รวมทั้งขอมูลที่ไดรับฟงสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนทั้งองคกรที่ใหบริการและนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของ ทั้งการปรับปรุงการดําเนินงาน และการเตรียมการใหบริการในอนาคตใหแก

ผูรับบริการ 

 วิธีการวัดความพึงพอใจอาจใชรูปแบบของแบบสอบถาม Likert Scale การสัมภาษณ การ

สัมภาษณรายกลุม (Focus Group) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนตน 
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 การวัดความไมพึงพอใจอาจใชคําถามประเภทคําถามปลายเปด ตัวอยางคําถาม เชน ทาน

ตองการใหหนวยงานของเราปรับปรุงการใหบริการดานใดบาง / หากทานอยากใหคําแนะนําแก

หนวยงานเรา ทานอยากใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะใด  / ทานคิดวาการใหบริการของขาราชการ / 

การจัดทําคูมือของหนวยงานเรามีสวนใดที่ควรแกไข หรือปรับปรุง  เปนตน 

 ทั้งนี้ ในการสํารวจความพึงพอใจนอกเหนือจากดานอื่น ๆ แลวสถาบันอุดมศึกษาควรสํารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่เกี่ยวของกับดานกายภาพ ไดแก อาคารเรียน หองเรียน 

หองสมุด ครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา คอมพิวเตอร และดานวิชาการ ไดแก แผนการ

ผลิตบัณฑิต การวางแผนรับและผลิตนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การ

เรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน ** 

 **เพื่อใหเปนไปตามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 

การดําเนินการตาม CS 6-7 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนด เปนสวนสําคัญที่

ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง หรือไม 

อยางไร 

 

CS 8 : สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการ

ใหบริการระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิ

หรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของทราบ 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

สถาบันกําหนดขั้นตอน เวลา ผูรับผิดชอบในการใหบริการ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติอยางเปน

ระบบ และสามารถใหผูรับบริการทราบเวลา และกําหนดการแลวเสร็จของงาน เพื่อสรางความพึง

พอใจใหกับผูรับบริการ 

สถาบันควรกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ เชน 

  1) จัดทํา”คูมือการใหบริการ” เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรอยาง

ชัดเจน เชน การแตงการ การทักทาย การรับโทรศัพท การใหขอมูลตาง ๆ เปนตน 

  2) มีการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ ซึ่งรวมถึงการมุงเนนใหบุคลากร

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและพฤติกรรมใหเปนผูมีจิตบริการ  Service Mind  

  3) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริการของบุคลากรโดยการมีตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับแรงจูงใจหรือความกาวหนาในหนาที่การงาน   นอกจากนี้สถาบัน

ตองมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการ

ติดตอราชการใหกับนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนผูรับบริการทราบ 
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 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จเปนวิธีการที่ทําใหนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของทราบ

ระยะเวลา และข้ันตอนการติดตอไดชัดเจน ซึ่งถือวาเปนแนวทางดําเนินการตามมาตรา 37 ของพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หลักการสําคัญ

ประการหนึ่งในการติดตอราชการของประชาชนผูรับบริการ คือ ตองการทราบวาเรื่องที่ตนมาติดตอ

ขอรับบริการจากรัฐนั้น จะตองใชเวลาเทาใดจึงจะรูผล เพราะประชาชนหรือแมแตสถาบันจะไดวาง

แผนการดําเนินการตอไป   ดังนั้น สถาบันจําเปนตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการดําเนินการใน

เรื่องที่ประชาชนติดตอ เพื่อใหประชาชนไดทราบวาในเรื่องนั้นจะใชเวลากี่วันจึงแลวเสร็จ  จึงเปน

หนาที่ของสถาบันจะตองกําหนดระยะเวลาทุกงานที่เกี่ยวของกับประชาชน และตองประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกันดวย 

การดําเนินการตาม CS 8 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือ

เรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไม อยางไร 

 

          เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 3  ตอบสนองความตองการของบัณฑิต นิสิต 

นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  สถาบันควรใหความสําคัญในการสราง

การมีสวนรวมของบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ 

หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตาง ๆ โดยตองมีการสื่อสารใหบุคลากรใหรับทราบและมี

สวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน  

      (1)  การจําแนกกลุมนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

      (2) การกําหนดชวงทางการเรียนรูความตองการของผูรับบริการ 

(3) การจัดการขอรองเรียน 

(4)  การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการบริการ 

(5) การกําหนดมาตรฐานหรือวิธีการใหบริการของบุคลากร 

 

 

 ท้ังน้ี การดําเนินการในหมวด 3 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.2 

มิติดานคุณภาพการบริการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) 

ระหวางการพัฒนาองคการ  เชน  ความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ อัตรา

ขอรองเรียน จํานวนบริการที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วในการใหบริการ คุณภาพของการ

ใหบริการ   เปนตน  ซึ่งตัวชี้วัดเหลาน้ีสถาบันจะใชเปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึง

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 3 ตามเกณฑฯ ขั้นพื้นฐาน 

 

เกณฑฯ 

ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

CS1 3.1(1) ม. 8 

CS2 3.1(2) ม. 38, 40 

CS3 3.2(6) ม. 8, 39 

CS4 3.2(7) ม. 30,31,38-41 

CS5 - - 

CS6 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS7 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS8 3.2(5) - 
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                          หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

 

 

การดําเนินการในหมวดนี้ จะตองมีระบบการวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่

สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อใชติดตามการปฏิบัติงานประจําวันและ

ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

รวมถึงนําขอมูลและสารสนเทศมาเรียนรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรม เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและ

พัฒนาองคกร 

อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ องคกรตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและ

สารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบขอมูลและ

สารสนเทศใหตรงกับความตองการใช และทําใหขอมูลและสารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา 

สามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงการจัดการความรู ซึ่งเปน

การสรางสินทรัพยทางความรูใหอยูกับองคกร โดยพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอดและเก็บ

รักษาไวที่องคกร และมีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางรวดเร็วทั่วทั้งองคกร 

 

IT 1 :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

 ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และ

สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบ

ฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล 

ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ

ฐานขอมูล 

 ฐานขอมูลผลการดํ า เนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิ บัติ ร าชการของ

สถาบันอุดมศึกษา และผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่สอดคลอง

ตามความตองการใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนสวนเสีย ผูบริหาร และผู

ปฏิบัติ  ซึ่งประกอบดวยขอมูล ดังรายละเอียดตามตารางทายนี้ 
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ขอมูลผลการ

ดําเนินการยอนหลัง 

และปจจุบัน ป พ.ศ. 
ตัวช้ีวดั 

แหลงขอมูล/

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
49 50 51 52 

ความถี่ใน

การ 

Update 

ขอมูล 

หมาย

เหต ุ

1         

2         

3         

4         

5         

…         

 

 ทั้งนี้ ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา และผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตองมี

คุณลักษณะอยางนอย 3 ประการ ไดแก ความครอบคลุม ความถูกตอง และความทันสมัย 

1. ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางครบถวน 

2. ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีระบบการตรวจสอบขอมูล

กอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและแบบฟอรม

การรายงานขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีการปรับปรุงแกไขขอมูลให

มีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับหนวยงาน

ตาง ๆ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองทันสมัย 

 

IT 2: สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 

ฐานขอมูล 

สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล 5 ฐานขอมูล คือ ดานนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ที่

สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนขอมูลที่

สมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนด และสามารถนําไปใชได 
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IT 3:   สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนงานที่สรางคุณคา และจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนงาน 

กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดตอการปฏิบัติตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางประโยชนใหแกนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ โดยสวนมาก

จะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ  ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่

แตกตางกันตามภารกิจของสถาบัน เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนา

หลักสูตร เปนตน 

สถาบันอุดมศึกษาควรมีกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาและจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1  กระบวนการ เพื่อใหมีขอมูลที่ครอบคลุม 

ถูกตอง และทันสมัยอยูเสมอ  

IT 4 :  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายช่ือ

เว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูลท่ีเก่ียวของ พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบ

จัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด โดย สกอ. จะประเมินผลจาก

ระบบฐานขอมูล หรือระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ  ไดแก 

• วันที่ / เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ไดปอนขอมูลเขาระบบฐานขอมูลของ สกอ. 

• การตรวจสอบขอมูลตาม URL ของเว็บไซตที่สถาบันอุดมศึกษาแจงมายัง สกอ. วา

เปนชองทางการเผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ รายชื่อคณะทํางาน และ

ชองทางการติดตอส่ือสาร 

IT5 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหนิสิต นักศึกษา และผูท่ี

เก่ียวของ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม ในดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร ภาวการณ มีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งมีครุภัณฑ

การศึกษาและคอมพิวเตอรเพียงพอตอการจัดการการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษามีชองทางการเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเผยแพรในระบบฐานขอมูล เพื่อใหนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม* 

ความสามารถในการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการใหมีระบบเครือขายขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ สามารถ

ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงคที่จะลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลด

ความสูญเสียดานทรัพยสินและเวลาใหแกนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน การจัดใหมี

ศูนยขอมูลขาวสารแกประชาชนเพื่อใหบริการสืบคนขอมูล การจัดทําเว็บไซตของสวนราชการเพื่อเปน

แหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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  นอกจากนี้การดําเนินการในขอนี้ ยังหมายความรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี

ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขา

ตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด (ประกาศ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมีสถานที่

หรือศูนยขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนี

หรือรายการขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารได

ดวยตนเอง ฯลฯ ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดใหประชาชน

มีสิทธิขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองดวย ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ

จะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามที่กฎหมายกําหนด อยางนอยไดแก 

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและ

คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 

(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่

ของเอกชน 

(5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุน

กับเอกชน ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช

ในการพิจารณาไวดวย 

(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามขางตนนี้ ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการ

เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 

* ทั้งนี้ ในการจัดใหมีครุภัณฑการศึกษาและคอมพิวเตอรเพียงพอตอการจัดการการศึกษา 

นั้น ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 
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IT6 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) 

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ  

แนวทางการทําใหมั่นใจวาระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) มี

ความไวในการบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง อาจมาจากกระบวนการทบทวนวิธีการวัดผล ความถี่ในการ

ทบทวนระบบ การมีกระบวนการในการคนพบการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว การมีตัวชี้วัดที่

หลากหลายและครอบคลุม การมีตัวชี้วัดนํา (Leading Indicators) เปนตน 

การจัดระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ใหมีความไวในการบงชี้

ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอก อาจมีแนวทางการดําเนินการได ดังนี้ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดประเภทของตัวชี้วัดออกเปนระดับตาง ๆ เพื่อใหไวตอ

การติดตาม เฝาระวังเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน ตัวชี้วัดที่ตองติดตามมากเปนพิเศษ (มีผลกระทบ

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของสวนราชการ และมีผลกระทบตอนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของอยางเห็นไดชัด) ตัวชี้วัดที่ตองติดตามมาก และตัวชี้วัดที่ตองติดตามเปนปกติ 

• เมื่อแยกประเภทตัวชี้วัดแลว ควรกําหนดระยะเวลาการติดตามใหสอดคลองกับ

ประเภทตัวชี้วัดที่กําหนด เชน ตัวชี้วัดที่ตองติดตามมากเปนพิเศษ ควรติดตามทุกสัปดาห ตัวชี้วัดที่

ตองติดตามมาก ควรติดตามทุกเดือน เปนตน 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหมีตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดยอยที่สอดคลอง

เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยูในรูปของตัวชี้วัดนํา (Leading Indicators) เพื่อใชติดตามและ

รับทราบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายและสามารถจะบรรลุผลลัพธไดหรือไม ซึ่งหากผล

ตามตัวชี้วัดนําไมเปนไปตามที่กําหนดไว สถาบันอุดมศึกษาจะไดสามารถรับมือและแกไขสถานการณ

ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงได 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกใชกลไกท่ีชวยในระบบการติดตาม เฝาระวัง และ

เตือนภัย (Warning System) ได โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน เชน การกําหนด

ระบบการเตือนภัย (Warning System) แบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation 

Room, Management Cockpit,    War Room) เปนตน 

โดยที่ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ดังกลาว จะกอใหเกิด 

ระบบที่ชวยผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดแก 

ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร (Executive Information System : EIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(Geographic Information System : GIS) เปนตน 
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IT7 : สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ 

แผนการจัดการความรู หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัด

องคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนตน 

สถาบันอุดมศึกษาเลือกองคความรูที่จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย  

3 องคความรู (ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวชี้วัด และเปาหมายของแตละกิจกรรม 

ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสูการปฏิบัติให

บรรลุผลสําเร็จตอไป โดยใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการ

ความรู ในภาคผนวกทายเลมนี้ 

 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 4 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.1 มิติ

ดานประสิทธิผล 7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ รอยละของผูรับบริการที่

สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศได เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

112

 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดที่องคกรในปจจุบันจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งคือการบริหารจัดการ ทุน

มนุษย (Human Capital) ซึ่งเปนวิธีการสรางความไดเปรียบในการแขงขันยุคเศรษฐกิจ องคความรู 

(Knowledge Economy) โดยการใหความสําคัญกับการบริหารคน นับตั้งแตการสรรหาคัดเลือก 

พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ และการรักษาคน เพื่อสรางความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร 

ดังนั้น องคกรจะตองบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด ผูบริหารองคกร

จะตองสงเสริมใหบุคลากรมีความสามารถจัดการแกปญหาเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรน 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  

 ในหมวดการมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการประเมินวาระบบงาน และระบบการเรียนรูของ

บุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่เพื่อมุงไปใน

แนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาอยางไร รวมทั้ง

ประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากร

และสถาบันอุดมศึกษา 

 

HR1 : สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ซึ่ง

สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดความรวมมือ ความ

คลองตัวและการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และความผูกพันตอสถาบัน 

 การจัดระบบบริหารงานบุคคล สามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ วิธีการที่เปนทางการและไม

เปนทางการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว   วิธีการที่

เปนทางการ คือ การจัดการทํางานตามโครงสรางขององคกร  วิธีการที่ไมเปนทางการ เชน การจัดการ

ทํางานเปนทีม หรือหนวยงานเฉพาะกิจ เปนตน ซึ่งการจัดระบบงานที่ดีควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจ และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในการระบบการทํางาน 

ครอบคลุมถึง วิธีการจัดการทํางานของบุคลากรเปนกลุมงาน การบริหารกําลังคน วิธีการจัดการใหแต

ละตําแหนงงานทํางานตามความรับผิดชอบใหบรรลุผล การบริหารคาตอบแทน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร การยกยองชมเชย การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากร 
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HR2 :  สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจ ของ

บุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม 

เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอสถาบัน 

 

 1. การกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และของบุคลากร 

  ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจใหแก

บุคลากร แบงไดเปน 2 ประเภท  

  1.1 ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจ

ในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกยองชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณ

งานที่รับผิดชอบ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความกาวหนาในหนาที่การงาน เปนตน 

  1.2 ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมในการทํางานและเปนปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการ

ทํางาน ไดแก นโยบายและการบริหารงาน การใหคาตอบแทน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางานครอบคลุมดานสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณการปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝกอบรม การบริการและสวัสดิการ การ

ติดตอส่ือสาร ความมั่นคงในงาน และการใหโอกาสที่เทาเทียมกัน เปนตน 

  ในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร

ทุกระดับ ทุกประเภท ควรคํานึงถึงความเสมอภาค ความโปรงใส ความเปนธรรม ความสมัครใจ ความ

จําเปนและความเรงดวนประกอบดวย อีกทั้ง ผูบริหารตองใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวม โดยการ

สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนําความคิดเห็นดังกลาวมากําหนดปจจัย เชน การสํารวจความ

พึงพอใจเกี่ยวกับความรูสึกของบุคลากรที่มีตอองคกร ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการของสถาบันฯ เปนตน 

 2. การวิเคราะหและปรับปรุงปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการ

สรางแรงจูงใจของบุคลากร  

  เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการสํารวจปจจัยดังกลาวแลว ตองนํามาวิเคราะห

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือกําหนดตัวชี้วัดและ

วิธีประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร เชน ขอมูลดานความปลอดภัยและ

การหยุดงาน อัตราการเขาออกงานของบุคลากร การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ การรองเรียน รอง

ทุกข ความปลอดภัย ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร 

ความเขาใจของบุคลากรในบทบาทหนาที่ของตน การรับรูขอมูล เปนตน และนํามาปรับปรุงปจจัยดาน

ตาง ๆ โดยในกระบวนการที่ตองการจะสรางใหเกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ตองมีการจัด และกําหนดปจจัย

ตางๆ ทั้งสองกลุม คือปจจัยที่สรางแรงจูงใจ และปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางานทั้งสองอยางพรอม

กัน ซึ่งสถาบันฯ ควรสรางบรรยากาศในการทํางานใหผูปฎิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยคํานึงถึงปจจัย

ดังกลาว ซึ่งไดแก มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
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ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลในที่ทํางาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชนตอบแทนที่เพียงพอ

รวมทั้งความมั่นคงของงาน เปนตน ดังนั้นปจจัยค้ําจุนเหลานี้จึงมีความสําคัญและมีความจําเปน และ

เมื่อมีปจจัยเหลานี้อยูแลวก็จะเปนการงายที่จะจูงใจผูปฎิบัติงาน โดยใชปจจัยจูงใจเพื่อใหผูปฎิบัติงาน

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

    ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

   สภาพแวดลอมในการทํางาน ครอบคลุมถึงดานการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณในการปฏิบัติงาน 

  ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดลอมเอื้อตอการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

  สถาบันอุดมศึกษาควรวิเคราะหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบัน 

เพื่อนํามาออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

กลุม เพื่อสรางความ พึงพอใจใหกับบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น เชน ดานสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป จัด

กีฬา กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ดานความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง โทรทัศนวงจรปด มีการ

แลกบัตรผานเขาออกสําหรับบุคคลภายนอก ดานการปองกันภัย มีระบบปองกันอัคคีภัย มีแผนการ

เตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการจัด

สถานที่ทํางานใหสะอาด มีอากาศถายเท แสงสวางเพียงพอ ปรับภูมิทัศนสวนหยอม ดานอุปกรณใน

การปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณใหทันสมัยและใชงานไดตลอดเวลา เปนตน  

นอกจากนี้ควรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน หรืออาจกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายเพื่อทบทวนการดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ** และการ

บริการที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากร 

  แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เชน การใหคําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรืองาน

ประเพณีตาง ๆ  การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การดูแลบุตรของบุคลากร ในชั่วโมง

ทํางาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา การอนุญาตใหลาหยุดกรณี

พิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวหรือเพื่อบริการชุมชน การฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่พักอาศัย 

เวลาและสถานที่การทํางานแบบยืดหยุน การชวยใหบุคลากรหางานใหมเมื่อถูกเลิกจาง สวัสดิการ

หลังเกษียณอายุ การขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล เปนตน 

  นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว สถาบันอุดมศึกษาควรมีการสํารวจ

ความตองการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติม เชน ชั่วโมงการทํางานที่

ยืดหยุน การจัดบริการรถรับสง กิจกรรมการเรียนรู การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา เปนตน และนํามากําหนดเปนโยบาย

จัดระบบสวัสดิการ การใหบริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสอดคลองกับความ
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ตองการของบุคลากรแตละระดับแตละประเภท รวมทั้งดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอสวัสดิการ 

บริการตาง ๆ ที่จัดให เพื่อทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

      **ในการบริหารสวัสดิการควรดําเนินการใหเปนไปตามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ในดานการบริหารจัดการ 

 

HR 3 : สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี

ประสิทธิผล* และเปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งอาจ

ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

  1. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให

บุคลากรทราบ 

  2. บุคลากรทุกคนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณา 

  3. ผูบังคับบัญชาสรุปผลการประเมิน 

  4. จัดเรียงลําดับผลการประเมิน 

  5. เมื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จแลว ผู บังคับบัญชาชั้นตนที่ เปนผู

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แจงผลการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคล  

สําหรับบุคลากรที่มีผลการประเมินอยูในเกณฑตองปรับปรุง ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนแจงผลการประเมินให

ขาราชการผูนั้นทราบเปนรายบุคคล และใหชี้แจง แนะนํา หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ตอไป 

 นอกจากนั้น สถาบันฯ ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความ

แตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิผล และดําเนินการให

สอดคลองกับระบบงานของสถาบันฯ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาจากผลงานที่

ไดจากการดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 * การดําเนินการตาม HR 3 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม ง-7  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี

การประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพ หรือไม อยางไร 

 

HR4 :  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในกระบวนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    

 ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา

กําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ

นิสิตนักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสให

ผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือก
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เรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรู

ตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง

เรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน  

มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน       

เปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียน

แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือ

จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและ

อาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจาก

การศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้ง

โจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน 

 ในการสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สามารถดําเนินการได ดังนี้ 

  1. สงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญ มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

  2. มีมาตรการใหอาจารยประจําสวนใหญ  ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน

และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนใน

แตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  3. มีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของอาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของอาจารย

ประจําสวนใหญ   ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการ

ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน

ใหมากขึ้น 

  4. นําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนตาม

ประเด็นที่ 3 มาดําเนินการสนับสนุนใหอาจารยประจําสวนใหญ  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

  5. นําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนตาม

ประเด็นที่ 3 หรือการจัดใหมีการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลอง

กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนํา

ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยน  การจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญ  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพได 
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  6. มีการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับ

หลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของ

สถาบัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียนและประโยชนที่ผูเรียนไดรับ รวมถึง

ความคุมคาของการใชงบประมาณ ในการจัดการศึกษาของสถาบัน 

  7. มีการสงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู

ของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 

 

HR5 :  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มีการ

วางแผนปองกัน การกระทําผิดจรรยาบรรณฯ  มีมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผู

ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีเปนแบบอยางได 

 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่ไดกําหนด โดยสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

  1. สรางชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและความ

คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่น ที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่อง

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลนี้ไป

ใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 2. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือ

ปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้ง มี

แนวทางการใหรางวัลผูปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

  3. มีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผล การดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

 ตลอดจนควรมีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีมาตรการกํากับดูแลและ

ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

HR 6  : สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่ีกําหนดไวใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 1. การดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคล เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดที่จะสรางความสอดคลอง

เชิงยุทธศาสตรระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปาหมายยุทธศาสตรของสถาบันฯ นอกจากนี้ 

การจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลยังเปนการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการ

มุงเนนเพียงงานประจํา (Routine Work) ซึ่งเปนงานในเชิงรับมาเปนการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหา

แนวทางปฏิบัติวากิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการอยู เชน การวางแผน
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อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถชวยใหสถาบันฯนั้นๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวไดอยางไร โดยการกําหนดกลยุทธและการจัดลําดับความสําคัญ

ของกิจกรรมตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะเปนปจจัยสําคัญสําหรับการวางแผนและการ

จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดานบุคคลตอไป 

ดังนั้น ในการนําแผนดานทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ ตามที่ไดกําหนดไวใน SP 3 ควร

ครอบคลุมในเรื่อง  

 การวางแผนและบริหารกําลังคน 

 การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 

 การสราง/พัฒนาขาราชการเพื่อสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 

 การสรางความกาวหนาในหนาที่การงานใหแกบุคลากร 

 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแก

บุคลากรมากขึ้น เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของ

บุคลากรในการบริหารจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการ

ทํางานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี  

 2. การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรเปนเปนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ แบบที่เปนทางการ เชน การ

บรรยาย การฝกอบรม เปนตน และแบบที่ไมเปนทางการ เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การสอน

แนะ (Coaching) และ การสอนงานอยางใกลชิด (Mentoring) เปนตน  

HR 7 :  สถาบันฯมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร* เพื่อสรางขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

 การกําหนดแผนการสรางความกาวหนาในงานจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน และ จะ

ทําใหบุคลากรทราบความกาวหนาของตนเอง อีกทั้ง การกําหนดแผนการสรางความ กาวหนาในงาน

ที่ชัดเจนสามารถนํามาใชในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องตาง ๆ ไดเหมาะสม เชน การ

สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคนในตําแหนงงานที่วาง การ

วางแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถเขาสูตําแหนงงาน หรือโอนยายงาน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เปนตน 
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 การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในงานใหกับบุคลากรควรอยูบนพื้นฐานของความ

สมรรถนะ (Competency) ของกลุมงาน ซึ่งเริ่มจากการกําหนดประเภทกลุมงาน (Job Family) ให

ชัดเจน โดยกลุมงานที่กําหนดขึ้นมานั้นจะพิจารณาจากความสามารถที่เหมือนกันใหจัดอยูในกลุมงาน

เดียวกัน หลังจากนั้นพิจารณาโอกาสความกาวหนาของแตละตําแหนงงาน ในการเลื่อนตําแหนงหรือ

การโอนยายกลุมงานใหมีความเหมาะสม 

 

 เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 5 เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สถาบันฯควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ขวของ โดยอาจกําหนด

เปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตาง ๆ โดยตองมีการส่ือสารให

บุคลากรรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน 

 (1) การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะและความตองการ 

 (2) การกําหนดวิธีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

  (3) การกําหนดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการตาง ๆ  

 (4) การกําหนดกลไกในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 5 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.4 มิติ

ดานการพัฒนาองคการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผน เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้ สถาบันฯจะ

ใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ 

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 5 ตามเกณฑฯ ขั้นพื้นฐาน 

 

เกณฑฯ  

ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

HR 1 5.1 ก (1) ม 47 

HR 2 5.3 ก (16) 

5.3  ข (18,19,20) 
- 

HR 3 5.1 ข (4) ม 47 

HR 4 5.2 ก (9) - 

HR 5 5.1 ข (4), 5.1 ค (5) ม 20 

HR 6 5.1 ค (5) 5.2 ก 

(9,11,12), 5.2 ข (14) 
ม 47 

HR 7 5.1 ค (7)  - 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

 

 

  หมวดการจัดการกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญดานผลผลิตและบริการ เพื่อ

การสรางคุณคา ตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจขององคกร ตลอดจนการ

ปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร เปนหมวดหลักของเกณฑในดานกระบวนการที่สําคัญทั้งหมด เปนที่

รวมของขอกําหนดตาง  ๆ  เพื่อใหการจัดการกระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เชน การ

ออกแบบที่มีประสิทธิผล การมุงเนนที่การปองกันความผิดพลาดของกระบวนการ ความเชื่อมโยงกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอื่น ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน โดยมุงเนนการสราง

คุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมทั้งผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการและการเงิน รวมถึง

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเรียนรูขององคกร 

 การจัดการกระบวนการจึงมุงเนนที่ความคลองตัว การลดตนทุน และการลดรอบเวลา  ซึ่ง

องคกรควรจัดการกระบวนการใหมีความสามารถในการปรับตัวหรือการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

ยืดหยุน และมีประสิทธิผลตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการใหบริการที่

หลากหลายตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะราย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

ยุทธศาสตรขององคกร นอกจากนี้  การจัดการกระบวนการยังครอบคลุมถึงการออกแบบงานที่

ตัดสินใจวาจางหนวยงานภายนอกใหดําเนินการแทน  การทําขอตกลงกับผูสงมอบผลิตภัณฑหรือ

บริการที่สําคัญ และการทําขอตกลงดานความรวมมือในรูปแบบแปลกใหม   ความยืดหยุนอาจ

จําเปนตองอาศัยกลยุทธที่จําเปนและใชประโยชนจากตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อติดตามทุกแงมุมของการ

จัดการกระบวนการโดยรวม  

 

PM 1 :  สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และ

ความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสถาบัน 

กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดตอการปฏิบัติตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางประโยชนใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดย

สวนมากจะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ  ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะ

ที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบัน เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนา

หลักสูตร เปนตน 

 นอกจากนี้กระบวนการที่สรางคุณคายังเปนตัวกําหนดที่สําคัญของการจัดสรรทรัพยากรและ

ความคุมคาของการใชงบประมาณแผนดิน แนวคิดในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคาก็เพื่อให

คํานึงถึงที่มาแหงวัตถุประสงคของกระบวนการสําคัญตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการออกแบบ

กระบวนการเหลานั้น ซึ่งปจจัยที่มีผลตอคุณคานี้อาจมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงควรมีการ

ระบุแนวคิดในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคาไว เพื่อใชในการทบทวนและปรับเปลี่ยน

กระบวนการหากมีความจําเปนในอนาคต 
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           แนวคิดในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคานั้นมาจากหลักของการวิเคราะหการสรางคุณคา 

(Value Creation Analysis) และการวิเคราะหผลกระทบ (Impact Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะห

คุณคาตั้งแตการใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรทั้งหลาย จนถึงมุมมองของคุณคาในสายตา

ของผูรับผลจากกระบวนการนั้นโดยตรง รวมทั้งผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการตั้งคําถาม

ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) สถาบันไดใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อสรางผลิตภัณฑและการบริการที่ดีหรือไม 

2) คุณคาใดที่เดนชัดที่สุดในผลิตภัณฑและการบริการ 

3) ประโยชนและผลที่เกิดแกสถาบันเอง จากการสงมอบผลิตภัณฑและการบริการเหลานี้ 

4) คุณคาดังกลาวเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม 

5) ผลกระทบในระยะยาวที่มีตอประชาชนและสังคมคืออะไร 

ในการวิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนการสรางคุณคานั้น สถาบันอาจจําเปนตองกําหนด

ระดับชั้นของการวิเคราะหเพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการ

และความรับผิดชอบในการปรับปรุงงาน ตัวอยางเชน ระดับกรมอาจระบุเปนเพียงพันธกิจหลักไว 3- 4 

เรื่อง ในแตละพันธกิจจะดําเนินการโดยกลุมงานหรือกองตาง ๆ ซึ่งยังประกอบดวยระบบงานซึ่ง

เรียกวากระบวนการระดับบน (High Level Process) และในระบบงานเองก็อาจแตกไดเปนกระบวนการยอย

ตาง ๆ ซึ่งสามารถระบุผูรับบริการและผูรับผิดชอบกระบวนการไดชัดเจน วัตถุประสงคของการกระจาย

กระบวนการระดับบนลงมาเปนระดับปฏิบัติการก็เพื่อประโยชนในการระบุผลลัพธที่ตองการและตัวชี้วัด

ภายในกระบวนการเพื่อใหสามารถติดตาม ควบคุม และปรับปรุงการทํางานไดอยางมปีระสิทธิผลนั่นเอง 

 

PM 2   :  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก

ความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ ขอกําหนดดานกฎหมาย และ

ขอกําหนดที่สําคัญท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพและความคุมคา  

ขอกําหนดที่ สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง ส่ิงที่ เปนปจจัยสําคัญตอ

ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับ

ความคาดหวังหรือความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ เชน ผูรับบริการตองการการ

บริการที่รวดเร็ว ดังนั้น ขอกําหนดที่สําคัญ คือ ระยะเวลาในการใหบริการ หลังจากไดขอกําหนดแลว 

สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมมีากกวา 1 ขอก็ได 

 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาควรกําหนดจากความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งสถาบันตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและนํามา

จัดทําเปนขอกําหนดสําคัญของกระบวนการเพื่อสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ  หลังจาก

ไดขอกําหนดแลว จะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

           ขอกําหนดที่สําคัญนี้คือปจจัยนําเขาของการออกแบบกระบวนการ เปนแนวคิดในเชิงปองกัน

ตั้งแตเริ่มตน ดังนั้นผูออกแบบกระบวนการ (Process Designer) จึงตองนําขอมูลจากทุกสวนที่

เกี่ยวของมาพิจารณา ทั้งจากภายในและภายนอก ขอจํากัดและปญหาในอดีต การเติบโตและโอกาส
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ในอนาคต เพื่อใหทราบความตองการและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ชัดเจนกอนเริ่มตนการออกแบบ เชน ความ

ตองการของกลุมผูรับบริการหรือลูกคาหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอ

กระบวนการ เชน กฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แนวโนมของ

พฤติกรรมผูบรโิภค ตลาดและทางสังคม เปนตน 

ในการพิจารณาจัดทําขอกําหนดยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ อีก เชน ผลกระทบที่อาจมีตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมในระยะสั้นและระยาว ขีดความสามารถของสถาบันเองและความพรอมของ

ทรัพยากร ความเปนไปไดในการตอบสนองตอความตองการของผูมาใชบริการทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความตอเนื่องของงบประมาณ มาตรฐานการ

ควบคุม ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน การประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ 

เปนตน 

นอกจากนี้การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ สถาบันตองมั่นใจวาขอกําหนดที่สําคัญดังกลาวมี

กระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

ควรนําตนทุนตอหนวยผลผลิต และการวางแผนเพื่อลดตนทุนการผลิตและการใหบริการ ทําให

สามารถกําหนดมาตรการประหยัดคาใชจายได    

การดําเนินการตาม PM 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง4) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ หรือไม อยางไร และคําถาม (ง5) หนวยปฏิบัติ

นําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และ ความคุมคาหรือไม อยางไร 

 

PM 3 :  สถาบันอุดมศึกษาตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญใน PM 2 และ

นําปจจัยท่ีเก่ียวของที่สําคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง  

เมื่อสถาบันสํารวจความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ประมวลผลการสํารวจ

เพื่อสรุปผลความตองการของผูรับบริการ นํามาจัดลําดับความสําคัญของความตองการและแปลง

ความตองการที่ไดใหเปนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ  รวมทั้ง กําหนดตัวชี้วัดกระบวนการตาม

ขอกําหนดที่สําคัญ  ออกแบบกระบวนการโดยนําขอกําหนดและตัวชี้วัดเพื่อใชควบคุมกระบวนการ  

(Process Specification) 

  การออกแบบกระบวนการนอกจากพิจารณาขอกําหนดของกระบวนการแลว ควรพิจารณาปจจัย

อื่น ๆ ของสถาบันดังนี้ 

- องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป   

- ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลติภาพ การควบคุมคาใชจาย และปจจัย

ประสิทธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ 

- เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของสถาบัน 
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 ทั้งนี้เพื่อนําเอาองคความรูจากประสบการณและการเรียนรูของทุกสวนงานมาใชใหเปน

ประโยชน รวมทั้งขอกําหนดดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดแก รอบเวลา ขั้นตอน ผลิตภาพ 

ความประหยัด ความคุมคา มาใชประกอบในการออกแบบ ขอมูลดังกลาวนี้เกิดจากการรวบรวมขอมูล

และการประมวลผลการทํางานในอดีตที่ผานมา (จากหมวด 4) เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ ดังนั้น

การออกแบบจึงหมายความรวมถึงการออกแบบใหมของกระบวนการทํางานเดิมเพื่อปรับปรุงระบบงาน

ใหดีขึ้น การออกแบบกระบวนการทํางานจึงขึ้นกับความซับซอนของผลิตภัณฑและบริการของสถาบัน 

แนวทางในการดําเนินการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา เพื่อใหสงผลตอนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของ และการบรรลุพันธกิจของสถาบันตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มี

ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 20 มาตรา 27 

               

PM 4  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและมี

ผลกระทบตอการจัดการกระบวนการเพื่อใหสถาบันจะสามารถดําเนินงานไดอยาง

ตอเนื่อง 

 สถาบันมีวิธีการเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัย

พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งไดคํานึงถึงการ

ปองกัน การจัดการ ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําใหคืนสูสภาพเดิม 

 ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวของกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การ

จราจล หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ 

 

PM 5 : สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สราง

คุณคา และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 

  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนสวนหนึ่งของการนํากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให

บรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของงาน เพื่อให

ผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน  ซึ่งการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อาจจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาจะครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 

ของกระบวนการที่สรางคุณคาทั้งหมด และกระบวนการสนับสนุนครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 

ของกระบวนการสนับสนุนทั้งหมด 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานอยางนอยซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย Work Flow และ

มาตรฐานคุณภาพงาน 

        มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ขอกําหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เชน ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต (ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น)  

ความคุมคาของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช เปนตน 
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 สถาบันควรมีวิธีการเพื่อใหมั่นใจวา มาตรฐานงานที่กําหนดไว บุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติ

ใหเปนไปตามขอกกําหนดตาง ๆ เชน จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน และเผยแพรวิธีการปฏิบัติงานไว

ใน Intranet การอบรมบุคลากร เปนตน รวมทั้ง จะตองมีการติดตามประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไปใชอยางเปนระบบ 

นอกจากนี้ เมื่อแตละกระบวนการไดนําปฏิบัติ ควรนําประสบการณหรือบทเรียนที่มา

แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในกระบวนการ และระหวางกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทบทวน

และปรับปรุงกระบวนงานดังกลาวควรมีระบบที่ชวยสนับสนุน เชน ระบบการจัดการความรู ระบบขอมูล

สารสนเทศที่มีการวิเคราะหผลของกระบวนการที่ชัดเจน   

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับปรุงกระบวนการจะตองนําไปสูการพัฒนาที่ตอเนื่อง

ในดานตาง ๆ ขององคกร  เชน นวัตกรรมของกระบวนการ การมอบอํานาจการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบ (empowerment) ใหกับบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การจัดการ

ความรู การบริหารโครงการ  เปนตน 

ทั้งนี้ อยางนอยสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐานดานวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปนหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริหารการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา

ความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้ง

ในดานการวางแผนรีบนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 

การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ** 

**เพื่อใหเปนไปตามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 

 

PM 6  :   สถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ

สนับสนุนเพื่อใหผลการดําเนินการดีขึ้นและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การ

ทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

          การปรับปรุงกระบวนการเปนสวนประกอบสําคัญในการจัดการกระบวนการ เปนการบริหารงาน

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

อยางตอเนื่อง เปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนาและเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ

ปรับปรุงกระบวนการมีทั้งแบบคอยเปนคอยไปและแบบกาวกระโดด อยางไรก็ตามการปรับปรุงตาง ๆ 

ตองอยูบนพื้นฐานของการสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นแกผูรับบริการและประชาชน ซึ่งดูจากผลลัพธของ

ตัวชี้วัดในดานตาง ๆ ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง กลไกการปรับปรุงที่สมบูรณนั้นควรมีการบูรณาการกันใน

ทุกระดับชั้น กลาวคือ มีการปรับปรุงในระดับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานประจําวัน ในระดับกระบวนการ

หรือกระบวนงาน และในระบบงาน ซึ่งการปรับปรุงทั้งหลายจะมีความตอเนื่องไดขึ้นกับปจจัยสําเร็จ

ดังตอไปนี้ 

1) ความใสใจและมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงที่ตองการเห็นการปรับปรุงและการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกระดับ ดังนั้นผูบริหารระดับสูงตองมีสวนรวมในการพิจารณาวางแผนระบบ
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การปรับปรุงในภาพรวม และขับเคล่ือนการปรับปรุงใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกรโดยกระบวนการและกลวิธี

ตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม (ดูหมวด 1.1 ค(4)-(6)) 

2) ความชัดเจนของเปาหมายในการปรับปรุงและทิศทางที่สถาบันตองการจะพัฒนาไป

ถึงเปาหมายนี้ตองมีการสื่อสารอยางชัดเจนและสม่ําเสมอไปยังบุคลากรทุกสวน 

3) เปาหมายการปรับปรุงสถาบันตองเปนสวนสําคัญที่ระบุอยูในแผนกลยุทธและตัวชี้วัดในการ

ปรับปรุงประจําป 

4) มีการติดตามแผนงานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีกลไกในการแกไขปญหา 

5) แรงจูงใจและความพรอมใจของบุคลากรในทุกสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งพื้นฐานความรูของ

บุคลากรในการแกไขปญหาเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร 

 การปรับปรุงกระบวนการอาจเกิดขึ้นไดทั้งแบบคอยเปนคอยไปและแบบกาวกระโดด ที่

สําคัญคือผูบริหารระดับสูงของสถาบันควรคิดวิธีการที่จะยกยองเชิดชูและใหกําลังใจกับบุคลากรที่

สรางความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ และสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับปรุงทั่วทั้งองคกร 

 ผลจากการปรับปรุงงานควรรวบรวมเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการความรูของสถาบันและ

นําไปถายทอดเพื่อใหเกิดการเรียนรูและขยายผลทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมใน

ที่สุด 

 การปรับปรุงกระบวนการอาจอธิบายเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1) ระบุหรือคนหาจุดออนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรุงตาง ๆ แนวทางใน

การคนหานี้ อาจเกิดจากกลไกดังตอไปนี้ 

• การกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายประจําป 

• จากการวิเคราะหขอมูลจากกระบวนการทํางานและระบบงานโดยปกติ 

• กิจกรรมการปรับปรุงในสถาบัน เชน ระบบขอเสนอแนะ กิจกรรมกลุมยอย 

กิจกรรม 5ส กิจกรรม CQI เปนตน 

• โครงการรณรงคประจําป 

• การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น (Benchmarking) 

2) กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการปรับปรุงงานใหชัดเจนทั้งในระดับกิจกรรม 

โครงการ และระบบงาน แมวาเปาหมายการปรับปรุงอาจมีหลากหลายตามกระบวนการ แตทุกเรื่องมี

จุดมุงหมายเดียวกันทั้งส้ินคือการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทํางานใหดีขึ้นเพื่อสงมอบคุณคาแกผูมา

รับบริการ 

3) จัดทีมงานปรับปรุง ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนใหชัดเจน 

ทีมปรับปรุงงานควรประกอบดวย หัวหนาทีม สมาชิก ที่ปรึกษากลุม และผูที่เปนเจาของปญหา (ผูที่

ตองการเห็นปญหานั้นถูกแกไข) ในการรวมตัวกันของทีมปรับปรุงงานนั้นใหพิจารณาธรรมชาติของทีม

และระดับการพัฒนาการของทีมดวย รวมทั้งพื้นฐานความรูและประสบการณในการแกไขปญหา 

วิธีการเริ่มตนที่ดีที่สุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในเทคนิคและขั้นตอนของการแกปญหาและ

เครื่องมือพื้นฐานตาง ๆ การอบรมนี้ควรจะกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาบุคลากรประจําป 

4) จัดทําแผนงานและโครงการระบุกิจกรรมและกรอบเวลาการดําเนินการ พรอมทั้ง

เปาหมายของตัวชี้วัดดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

5)  ดําเนินการตามแผนงาน และติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเปนระยะ 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 6 ตามเกณฑ ฯ ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑฯ 

ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 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) - 

 

 

 เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 6 เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สถาบันควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ โดยอาจกําหนด

เปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตาง ๆ โดยตองมีการสื่อสารให

บุคลากรใหรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน 

(1)  การกําหนดแนวทางและวิธีการในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

(2)  การรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

(3)  การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองตอขอกําหนดที่สําคัญรวมทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกของสถาบัน 

(4)  การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อใหสามารถบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

(5)  การควบคุมตนทุนและการลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบทดสอบและการแกไข

ขอผิดพลาดในกระบวนการ 

(6)  การกําหนดกลไกในการปรับปรุงกระบวนการและเรียนรูจากการปรับปรุงนั้น เพื่อการขยายผล 

และพัฒนาจนเกิดการเรียนรูขององคกร 

               ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 6 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.3 มิติ

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบ้ืองตน (Early Results) 

ระหวางการพัฒนาองคการ เชน ระยะเวลาในการดาํเนินการ/การใหบริการ อัตราผิดพลาด   ตนทุนตอ

หนวย  การใชจายงบประมาณตามแผน  อัตราการประหยัดงบประมาณ เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้

สถาบันจะใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องคการ 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 
  

 ตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 7 (RM1- RM13) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐาน  เปนผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ของสถาบันอุดมศึกษา และเปนตัวชี้วัด

ที่สะทอนถึงกระบวนการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในทุกกระบวนการ 

ตั้งแตหมวด 1 – หมวด 6 โดยตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นทุกตัว จะมีคาน้ําหนักเทากัน 

 

มิติดานประสิทธิผล 

RM 1 :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการท่ีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

• แผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนการตรวจประเมินผลลัพธการดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตรของสถาบัน เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลความสําเร็จตามยุทธศาสตร และกลยุทธ

ของแผนปฏิบัติงาน และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรภาพรวมทั้งหมดของสถาบัน รวมท้ังความ

ทาทายและโอกาสในการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน  

• การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการที่สถาบันดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย จะ

พิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยจากผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ

สถาบัน เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่กําหนดไวในตัวชี้วัดมิติที่ 1 : มิติ

ประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• การดําเนินการตาม RM1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) 

โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่

กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM1 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนินการของสถาบัน ตามมิติที่ 1 : มิติประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le* 

(0.07)

60 65 70 75 80 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการได สําเร็ จตาม

เปาหมาย T* 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

*   Le  หมายถึง ระดับของผลการดําเนินการ (Level) 

     T  หมายถึงแนวโนมของผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับผลการดําเนินการที่ผานมา (Trend) 
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RM 2 :   ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนนของสถาบัน 

 สถาบันอุดมศึกษาจะใชตั วชี้ วั ดที่ สะทอนผลการดํ าเนินการตามพันธกิ จหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาที่จําแนกกลุมไวทั้ง 4 ดาน คือ 

  1. ดานการผลิตบัณฑิต 

  2. ดานการวิจัย 

  3. ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

  4. ดานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุ

เปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. หรือ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่อาจกําหนดขึ้นในอนาคต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le* 

(0.07)

60 65 70 75 80 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การบรรลุ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตาม

จุดเนนของสถาบัน 

 

T* 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรบรรลุมาตรฐานวาดวย

ศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  

 สถาบันอุดมศึกษาจะใชตัวชี้วัดที่สะทอนผลการดําเนินการตามศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จําแนกกลุมไวทั้ง 4 ดาน คือ 

  1. ดานกายภาพ 

  2. ดานวิชาการ 

  3. ดานการเงิน 

  4. ดานการบริหารจัดการ 

 ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุ

มาตรฐานวาดวยศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หรือ 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่อาจกําหนดขึ้นในอนาคต ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การรบรรลุมาตรฐานวาดวยศักยภาพและความ

พรอมในการจดัการศึกษา  

Le 

(0.1)

60 65 70 75 80 

 



            

 

129

มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 

RM 4 :  รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

 ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจตอบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคมใน 3 ดาน ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาท

ดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคมในการปฏิบัติพันธกิจขอ

สถาบันอุดมศึกษาพื้นฐาน 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 การดําเนินการตาม RM4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) 

โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่

กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM4 จะพิจารณาจากรอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.07)

65 70 75 80 85 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษา 

T 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

หมายเหตุ    ใชการคํานวณคาเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ตองเปนตัวแทนของกลุม

ประชากรที่มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

RM 5 :  รอยละความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษา  

 ความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาที่มีตอ

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยางนอยการสํารวจความพึงพอใจควรครอบคลุมความพึงพอใจในดาน

กายภาพ ดานวิชาการ และดานการบริหารจัดการ 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM5 จะพิจารณาจากรอยละความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของ

นิสิต นักศึกษา ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของ

นิสิต นักศึกษา 

Le 

(0.1)
65 70 75 80 85 

 

หมายเหตุ    ใชการคํานวณคาเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ตองเปนตัวแทนของกลุม

ประชากรที่มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
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มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 

RM 6 :  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินภายใน  

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการ

กําหนดใหมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตอง

กําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อประกัน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจาการดําเนินงานของ

การประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือ

แผนที่กําหนดไว รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM 6 จะพิจารณาจากระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน

ภายใน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน

ภายใน  

Le 

(0.1)

1 2 3 4 5 

 

RM 7 :  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินภายนอก  

 คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินภายนอก หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผานการ

ประเมินของผูประเมินภายนอก และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศกึษา 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM 7 จะพิจารณาจากระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน

ภายนอก ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน

ภายนอก  

 

Le 

(0.1)

1 2 3 4 5 
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RM 8 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได

จริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผล หมายถึง กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกมา

ดําเนินการ จํานวน 5 กระบวนงาน ตามตัวชี้วัดที่ 10 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552  

• การพิจารณาผลการดําเนินงาน ใหพิจารณาเฉพาะในสวนของรอยละของผูรับบริการท่ี

ไดรับบริการตามมาตรฐานระยะเวลา (คาระดับคะแนน 1-4)  

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM8 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.07)

60 70 80 90 100 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

T 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 9 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

 (กรณีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน) 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มี

ตัวตนและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคการ หรือ

รัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน ทั้งนี้ 

สถาบันสามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึง

ลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

• การพิจารณาผลสําเร็จของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการ

เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่เบิกจายใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบัน ทั้งนี้ ไมรวม

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน

งบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• แนวทางการประเมินผลตาม RM9 จะยึดแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (รอยละอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน) 

โดยใหสถาบันนําผลที่ไดจากการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ มารายงานผลใน RM 9 
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• การดําเนินการตาม RM9 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM9 (กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่มีงบลงทุน) จะพิจารณาจากรอยละ

ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบัน เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.07)

68 71 74 77 80 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน 

T 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 9 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  (กรณีสถาบันอุดมศึกษาไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจาก

งบประมาณรายจายในภาพรวม) 

• งบประมาณรายจายในภาพรวม หมายถึง รายการคาใชจายในการดําเนินการตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ตามที่ปรากฏในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปของสถาบัน โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหาร

การเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่เบิกจายใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบัน ทั้งนี้ ไมรวม

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน

งบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การดําเนินการตาม RM9 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM9 (กรณีสถาบันอุดมศึกษาไมมีงบลงทุน) จะพิจารณาจากรอยละ

ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเทียบกับวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับ ดังนี้ 
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ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.07)

92 93 94 95 96 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ในภาพรวม 

T 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 10 :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

• แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่สถาบันฯ กําหนดขึ้นเพื่อใชในการกําหนด

ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลดมูลเหตุ

ของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ 

• การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดย

คําน ึงถ ึงป จจ ัยเ สี ่ยงและความเสี ่ยงในด านต าง  ๆ  ที ่น าจะม ีผลกระทบก ับการดําเน ินงาน 

วัตถุประสงคและนโยบาย แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความเสี ่ยง

เหลานั้นกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามแผน 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM10 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยจากผลการ

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันที่ปฏิบัติไดจริง เปรียบเทียบกับแผนบริหารความ

เส่ียงที่กําหนดไว ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

Le 

(0.1) 

60 65 70 75 80 

 

มิติดานการพัฒนาองคกร 

RM 11 : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด 

              สมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

• แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร เปนแผนที่สถาบันกําหนดขึ้นเพื่อกําหนดให

บุคลากรมีหนาที่ในการพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กําหนดไว 

• ตัวชี้วัดของการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร ใหนําผลจากหมวด 5 การมุงเนน 

ทรัพยากรบุคคล หัวขอ 5.2 ก การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ มาแสดง  

•    การพิจารณาดําเนินการตาม RM11 จะพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับ 

การพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร  
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• การดําเนินการตาม RM11 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM11 จะพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.07)

60 65 70 75 80 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ

แผนพัฒนาบุคลากร T 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 12 : รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ีสนับสนุน 

   ยุทธศาสตร อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM12 กรณีของสถาบันอุดมศึกษา ใหยึดตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน หมวด 4 (IT1) มาประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

• การพิจารณาความครอบคลุม  ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรนั้น  ใหสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร ตามที่กําหนดไวในแผน

ยุทธศาสตรของสถาบันมาอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร และจัดทําระบบฐานขอมูลรองรับให

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย เพื่อใชวางแผนการดําเนินการ และใชในการตัดสินใจการบรหิารงาน 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM12 จะพิจารณาจากรอยละของความครบถวน ถูกตองและ

ทันสมัยของฐานขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของ

ฐานขอมูลที่สนบัสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเดน็

ยุทธศาสตร 

Le 

(0.1)

60 65 70 75 80 
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RM 13 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจัดการ

ความรู อยางนอย 3 องคความรู 

• แผนการจัดการความรู หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรของสถาบัน ประกอบดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจัดองคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนตน 

• สถาบันเลือกองคความรูที่จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย 3 องคความรู 

(ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยมีรายละเอียดกิจกรรม

การจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวชี้วัด และเปาหมายของแตละกิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา 

และผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตอไป 

• การพิจารณารอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู จะมีคา

น้ําหนักเทากันทุกกิจกรรม 

• การดําเนินการตาม RM13 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) 

โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่

กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM13 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ความสําเร็จจากผลการดําเนินกิจกรรม ที่สวนราชการดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม ตาม

แผนการจัดการความรูของสวนราชการที่กําหนดไวอยางนอย 3 องคความรู ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.07)

60 70 80 90 100 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ

ดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรูอยาง

นอย 3 องคความรู T 

(0.03)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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สวนท่ี 3  

 

หลักเกณฑการพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการ 

เพื่อผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

การดําเนินการครบถวนถือเปนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน  ซึ่ง

หมายถึง ดําเนินการครบถวนตามประเด็นขอบเขตที่ระบุไวในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน   

 อยางไรก็ตาม เกณฑการผานที่กําหนดขึ้นนี้เปนเพียงแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด

เทานั้น การบริหารจัดการตามแนวทาง ADLI  ยังมีวิธีการหรือรูปแบบตาง ๆ ที่สถาบันฯ จะนํามาใชได

ตามความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะสําคัญขององคกร    

สําหรับเทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือบริหารจัดการที่สถาบันฯนํามาใชเพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการที่ดีในแตละขอของเกณฑในแตละหมวด สถาบันฯตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของ

องคกร ซึ่งสามารถใชคําอธิบายเกณฑในแตละหมวดขางตนเปนแนวทางประกอบในการดําเนินการไดดวย 

เพื่อสงผลใหเกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาองคการอยางตอเนื่องตอไป 
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หมวด 1 การนําองคการ 

 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

A  มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวน 

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักที่แสดง

ใหเห็นถึงการมุงเนนนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของ โดยอาจจัดทําเปนแผนภาพ 

(Flow Chart) ของกระบวนการ  

 มีระบบ/ชองทางการสื่อสารนโยบาย ทิศ

ทางการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและ

เปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

 ระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินการที่

ชัดเจน 

D  บุคลากรมีการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับทิศ

ทางการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษา และสามารถนําไปใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

L  มีการปรับแผนปฏิบัติราชการให

สอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการ

ดําเนินงานที่กําหนด  

 มีการสรุปขอมูลที่ไดจากการสื่อสารผาน

ชองทางตาง ๆ และนําขอมูลนั้นมาใชมาใช

ใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติ 

LD1 สภามหาวิทยาลัยตองมีการกําหนด 

ทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุม

ในเรื่องวิสัยทัศน คานิยมหลัก 

เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่

คาดหวังของสถาบัน โดยมุงเนนนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการ

ส่ือสารเพื่อถายทอดทิศทางดังกลาวสู

บุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ 

และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะ

สงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตาม

เปาประสงคที่ตั้งไว 

I  ทิศทางการดําเนินการของสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความ

สอดคลองพันธกิจ/ ความตองการ /ความ

คาดหวังของนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของ 

A  คําสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจไปสูบุคลากร 

 

D  รายงานผลการดําเนินการการกระจาย

อํานาจดังกลาว พรอมยกตัวอยาง 

 

LD2 สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของ

สถาบันอุดมศึกษามีการมอบอํานาจและ

ทบทวนการมอบอํานาจในการตัดสินใจ 

(Empowerment) ใหแกเจาหนาที่ระดับ

ตางๆ ภายในสถาบันใหมีความเหมาะสม 

โดยมุงประโยชนเพื่อผูรับบริการ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย และเพื่อผลการดําเนินการที่ L  รายงานผลการติดตาม/ทบทวนความ
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

เหมาะสมของการกระจายอํานาจไปสู

บุคลากร 

ดีของสถาบันอุดมศึกษา  

 

I  แสดงประโยชน ที่ไดรับจากการกระจาย

อํานาจไปสูบุคคลากร ที่สงผลตอการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ 

LD 3 ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาสงเสริม

ใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู 

เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความ

ผูกพัน รวมมือภายในสถาบัน รวมถึงการ

สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย  

A  แนวทาง/วิธีการสงเสริมใหมีกระบวนการ

และกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิดการบูร

ณาการและสรางความผูกพนั รวมมือภายใน

สถาบันฯ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย 

D  ตัวอยางกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู 

เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความ

ผูกพัน ความรวมมือภายในสถาบันฯ รวมถึง

การสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

L  ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/

วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให

เกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน 

รวมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสราง

แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ไดตามเปาหมาย เพื่อนําไปสูการปรับปรุง 

  

I  แสดงใหเห็นวากิจกรรมที่กําหนดขึ้น ทํา

ใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพนั 

ความรวมมือภายในสถาบันฯ รวมถึงการ

สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายความรวมมือ

ของ และสงเสริมการดําเนนิงานของ

สถาบันฯ 

LD 4 สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของ

สถาบันอุดมศึกษา ตองกําหนดตัวชี้วัดที่

สําคัญ และกําหนดใหมีระบบการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการ สําหรับใช

ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนํา

A  แนวทาง/วิธีการในการกําหนดตัวชี้วัดที่

สําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตาม

ประเมินผล ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญควร

ประกอบดวย 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

ผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับ

ความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง

การดําเนินงานของสถาบันใหดีขึ้น  

 

- ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 

   การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

 -  ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก 

 -  ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการที่สราง

คุณคา 

 -  ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ 

 - ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 

 แผนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ประกอบดวย  

- แนวทางในการประเมิน 

- กรอบระยะเวลา  

- ผูรับผิดชอบในการประเมินผล  

- ตัวชี้วัดที่สําคัญ 

 แนวทาง/ปจจัยที่ใชในการนําผลการ

ทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันฯใหดีขึ้น 

D  ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ผูบริหารใชในการ

ติดตามประเมนิผล  

 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 รายงานผลการจัดลําดับความสําคัญของ

ผลการทบทวนที่จะนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

L  มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการ

กําหนดตัวชี้วดัและแผนการประเมินเพื่อ

ใหผลการดําเนินการดีขึ้น 

  

I  แสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

อันเกิดจากการทบทวนผลการดําเนินงาน 

LD5 สภามหาวิทยาลัยตองมีการกําหนดระบบ

การกํากับดูแลตนเองที่ดีของ

สถาบันอุดมศึกษา (Organizational 

Governance)  หรือ  

อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อ

เปนแนวทางในการดําเนินงานของ

สถาบัน และเพื่อใหการดําเนินการ

A  แนวทาง/วิธีการในการกําหนดหรือ

ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี

และการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  

 มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดีที่ทําให

เกิดการควบคมุและการตรวจสอบ 

 แนวทาง/ชองทางในการสื่อสารนโยบาย

ในการกํากับดูแลองคการ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

 มีการแตงตั้งหรือปรับปรุงบทบาท 

ของคณะกรรมการดําเนินการตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยประจําของ

สถาบัน 

D  แสดงรายละเอียดการดําเนนิการตาม

ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

 มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยและประกาศใชอยางเปนทางการ

เพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบ 

L  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการ

ตามระบบการกํากับองคการที่ดี เพื่อนําผล

ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินดังกลาว 

บรรลุผล  

 

I  แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของ

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กับ

วิสัยทัศน  พันธกิจ และคานิยมหลักของ

สถาบันฯ 

A  มาตรการ/วิธกีารในการจัดการผลกระทบ

ทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมอาจจัดทําเปน

แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

D  รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่

เกิดขึ้นกับสังคม 

L  มีการทบทวนวิธีการในการจัดการ

ผลกระทบลบ เพื่อปรับปรุงแนวทาง/

มาตรการ/วิธกีารดําเนินการ 

LD6 ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาตอง

กําหนดใหมีวธิีการหรือมาตรการในการ

จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอ

สังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการ

ของสถาบัน รวมทั้งตองนําวิธีการหรือ

มาตรการที่กําหนดไวไปปฏิบัติ  

 

I  แสดงประโยชนของการจัดการผลกระทบ

ทางลบของสถาบันฯ ที่สงผลตอสถาบันฯ 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

A  มีการจัดทําแผนภาพ (Flowchart) ของการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป เปนลายลักษณอักษร 

 ระบุแตละขั้นตอนของกระบวนการอยางชัดเจน 

 ระบุกรอบเวลาในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน 

 ระบุผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน 

D  แสดงการถายทอดคาเปาหมาย (cascading) ระหวาง

แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

 แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการมีสวนรวมของผูบริหารในทุกระดับ 

L  แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการใหดีขึ้นจากเดิม 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงการนําเรื่องเหลานี้ไปใช

ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

o ผลการประเมินจากผูประเมินภายนอกองคการ 

o ผลการประเมินจากผูประเมินภายในองคการ  

SP1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการ

กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และ

กรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มี

การระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุ

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

หลักของสถาบัน บรรลุเปาหมาย

ตามแผนการบริหารราชการ

แผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

I  กลยุทธหลักที่กําหนด ตองแสดงใหเห็นถึงความ

สอดคลองตามที่ระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร  

ป 2551 ดังนี้ 

o แสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่รองรับความทาทายที่

สําคัญขององคกร ครอบคลุมทั้งดานพันธกิจ ดาน

ปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคลากร 

o แสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่ตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ 

SP2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา (4 ป และ 

1 ป) ตองมีการนําปจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกที่สําคัญและ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

A  มีกระบวนการรวบรวมขอมูล ในแตละประเภทขอมูลที่ใช

อยางชัดเจน 

 มีกระบวนการวิเคราะหขอมูล ในแตละประเภทขอมูลที่ใช

อยางชัดเจน 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

D  แสดงใหเห็นถึงปจจัยภายในและภายนอกที่นํามาใช

ประกอบการวางแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 

o วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักของสถาบัน 

o ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

o ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคม และจริยธรรม 

o กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางและจุดเนนของสถาบัน 

o ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

 แสดงประเภทขอมูลในแตละปจจัยภายในและ

ภายนอกที่ใชประกอบการวางแผนฯ ไดอยางชัดเจน 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม ไดแก 

o ขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลปจจุบัน 

o การรวบรวมขอมูลตองครอบคลุมทุกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

o แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหที่เหมาะสมกับ

ประเภทขอมูล 

เปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการ

วิเคราะห อยางนอยประกอบดวย 

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

หลักของสถาบัน ความตองการ

ของผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผาน

มา กฎหมาย ระเบียบ โครงสราง

และจุดเนนของสถาบัน และความ

เส่ียงในดานตาง ๆ 

L  แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมปจจัย 

(ประเภทขอมูล) ที่นํามาใชประกอบการวางแผน 

SP3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการ

วางแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป ของ

สถาบัน รวมทั้ง มีการวางแผน

เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ 

เพื่อรองรับการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

A  มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล อยาง

นอยตองครอบคลุมในแตละดาน ดังนี้ 

o แผนการวางแผนและบริหารกําลังคน 

o แผนพัฒนาบุคลากร 

o แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ในสายงานหลัก 

o แผนการพัฒนาเทคโยโลยีสารสนเทศดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

A  สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่ผูบริหาร

ใชในการสื่อสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามแผน 

ใหกับบุคลากร  

SP4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการ

ส่ือสาร เพื่อถายทอดนโยบาย 

ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึง 

แผนปฏิบัติราชการ และเปาหมาย

ของสถาบันใหกับบุคลากรใน

D  การสื่อสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามแผน 

ตองครอบคลุมประเด็น 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

o การถายทอดกลยุทธองคกรไปสูการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ 

o การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 

o ตัวชี้วัดของแตละแผนปฏิบัติการ 

o บทบาทหนาที่ของบุคลากรตอการบรรลุ

เปาหมายองคกร 

ระดับตาง ๆ เพื่อใหมีการ

ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติได

อยางบรรลุผลตามเปาหมายที่

กําหนด 

L  สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่บุคลากร

ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการทํางาน 

 แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ

ที่ดีในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ภายในสถาบัน 

A  มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) ระดับสถาบัน 

 มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ระดับคณะ/สํานัก (ทุกคณะ/สํานัก) ที่แสดงใหเห็นถึง

การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน 

  มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ

บุคคล (อยางนอย 1 คณะ/สํานัก) ที่แสดงใหเห็นถึง

การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายลงสูระดับบุคคล  

 มีแนวทางการติดตามความกาวหนาและรายงานผล 

 มีแผนการจัดระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ระดับสถาบันสูระดับคณะ/สํานัก และระดับบุคคล 

(Gantt Chart) 

D  มีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนลาย

ลักษณอักษรในทุกระดับที่มีการถายทอดตัวชี้วัด 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่ใชในการ

ส่ือสารตัวชี้วัดที่ทําการถายทอดลงสูระดับคณะ/สํานัก

และระดับบุคคล 

L  มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อ

ติดตามผลเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินการ 

SP5 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการ

ถายทอด (cascading) ตัวชี้วัด

และเปาหมายระดับสถาบันลงสู

ระดับคณะ/สํานัก (ทุกคณะ/

สํานัก) และระดับบุคคลอยาง

นอย 1 คณะ/สํานัก รวมท้ัง มี

การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน

เปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน เพื่อใหสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกันกับเปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

I  มีการเชื่อมโยงระหวางผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ตามขอตกลงในการปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ 

SP6 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลการ

A  มีการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ่งตอง

ประกอบดวย 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

o ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม 

o ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการ 

o การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรดานอื่น ๆ 

D  มีรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/สํานัก หรือ

รายงานการประเมินตนเองที่มีสาระสําคัญครอบคลุม

แผนและผลการปฏิบัติราชการ 

 มีรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

 มีหลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยจัดทําเปนรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการของคณะ/

สํานัก และแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจาก

การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อ

บรรลุเปาหมายที่กําหนด 

L  มีเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกระบวนการทํางานใน

การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่

กําหนดของสถาบัน/คณะ/สํานัก รวมทั้ง หลักฐานอื่นที่

ยืนยันผลสําเร็จจากการปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาว 

A  หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อ

วิเคราะหความเสี่ยงในระดับสถาบันและระดับคณะ/

สํานัก โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับ

นโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ประกาศหรือคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล

ใหรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะหและจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง 

SP7 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการ

จัดทําแนวทางการบริหารความ

เส่ียงในระดับสถาบันที่ชัดเจน 

และสามารถนําไปประกอบการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน

ระดับคณะ/สํานักได โดย

ครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความ

เส่ียงดานกลยุทธ ดานการ

ดําเนินงาน ดานธรรมาภิบาล และ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ D  รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงของสถาบัน/คณะ/

สํานักเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน/คณะ/สํานัก 

แผนการวิเคราะหความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะห

ผลกระทบ หรือแผนอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระสําคัญตาม

คําอธิบายขางตน ซึ่งไดรับความเห็นชอบหรือผานการ

พิจารณาจากผูมีอํานาจ 

 มีการนําแผนบริหารความเสี่ยงในแตละดานที่กําหนด

ไปปฏิบัติ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่ใชในการ

ส่ือสารการนําแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 

L  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และนําเสนอผูบริหารของสถาบันไตรมาสละ 1 ครั้ง 

อยางนอย 2 ไตรมาส 

 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง เมื่อส้ินปงบประมาณ  
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ

ท่ีครบถวน 

 

A มีการกําหนดกลุมนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของครบตามพันธกิจทีก่ําหนดไว 

CS1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดกลุมนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของตามพันธกิจ เพื่อให

ตอบสนองความตองการของนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของที่ครอบคลุมทุกกลุม 
I การกําหนดกลุมดังกลาวแสดงใหเห็นวา

สามารถตอบสนองความตองการของ

นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของที่

ครอบคลุมทุกกลุม 

A สถาบันอุดมศึกษามีชองทางการรับฟง

และเรียนรูความตองการของนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของและแสดงให

เห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการ

ส่ือสารดังกลาว 

CS2 สถาบันอุดมศึกษามีชองทางการรับฟงและ

เรียนรูความตองการของนิสิต นักศึกษา และผู

ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและ

เสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดยแสดงให

เห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร

ดังกลาว D / 

I 

สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากชองทาง

ตางๆ มาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 1 

กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ 

A / 

D 

สถาบันอุดมศึกษามีการระบุชื่อ

ผูรับผิดชอบ / หรือกลุมงานที่เปน

ผูรับผิดชอบไวมากกวา 80% ของงานใน

กลุมงานตางๆ 

CS3 

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบที่

ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน /

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย  ของ

นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งมี

ระบบการจัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ 

ขอคิดเห็น/ คําชมเชย เพื่อใหมั่นใจวาสามารถ

ตอบสนองตอนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ

ไดอยางทันทวงที และปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการและหรอืการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  

 

L  มีการทบทวนระบบการจัดการขอ

รองเรียน/ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คํา

ชมเชย เพื่อใหมั่นใจวาสามารถ

ตอบสนองตอนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของไดอยางทันทวงที 

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถระบุตัวอยาง

งานที่นําขอรองเรียน/เสนอแนะ/

ขอคิดเห็น/ คําชมเชย จากการรับฟงใน

ชองทางตางๆ มาปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการหรือปฏิบัติงาน 

CS4 สถาบันอุดมศึกษามีการสรางเครือขาย และจัด

กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพนัธกับนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

A / สถาบันอุดมศึกษามีขอมูลของนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

ชองทางการติดตอกับนิสิต นักศึกษา 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

 ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ

ท่ีครบถวน 

 

และผูที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ชองทาง   

 D / 

I 

มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธกับกลุม

นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ 

A สถาบันอุดมศึกษาสามารถแสดงระบบ 

วิธีการ หรือกลไกที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม 

D/ สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหตัวอยาง

กิจกรรม โครงการ เวที วาระตางๆในการ

แสดงความคิดเห็นจากภาคประชาชน  

CS5 สถาบันอุดมศึกษาตองเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวม ตามระดับการมีมีสวนรวม คือ 

การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขา

มาเกี่ยวของ การรวมมือกัน และการเสริม

อํานาจประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยาง

สม่ําเสมอ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ และรวม

ติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการของสวน

ราชการ 

L/I สถาบันอุดมศึกษาจัดวิธีการ และ

ชองทางใหแกประชาชนไดเขามาการ

ติดตามประเมนิผลหรือตรวจสอบการ

บริหารจัดการของสวนราชการ 

A/ I หลักฐานการวดัความพึงพอใจของนิสิต 

นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ และผลที่ได 

CS6 สถาบันอุดมศึกษามีการวัดความพึงพอใจของ

นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของในแตละกลุม

ตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ

ใหบริการและการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

D/ L แสดงใหเห็นวาไดนําผลไปปรับปรุงการ

ใหบริการและการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

A/ I หลักฐานการวดัความไมพึงพอใจของ

นิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ และผลที่ได

CS7 สถาบันอุดมศึกษามีการวัดความไมพึงพอใจ

ของนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของในแตละ

กลุมตามที่ไดกําหนดไว เพือ่นําผลไปปรับปรุง

การใหบริการและการดําเนินงานของสถาบัน 

D/ L แสดงใหเห็นวาไดนําผลไปปรับปรุงการ

ใหบริการและการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

CS8 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ 

แนวทาง การปฏิบัติของบุคลากรในการ

ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการใน

แตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการ

ติดตอราชการโดยประกาศใหนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อใหเกิดความพึง

พอใจในการรบับริการ 

A / 

D / 

I 

ตัวอยางมาตรฐานหรือวิธีการใหบริการที่

ไดจัดทําไว รวมทั้งมีการจัดทําและ

ประกาศใหประชาชนไดทราบแผนภูมิ 

หรือคูมอืการติดตอราชการที่ระบุ

ระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน ใน

ภารกิจหลักของสถาบัน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

IT1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม 

ถูกตอง และทันสมัย 

A • แสดงระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของ

ตัวชี้วัดตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําป 2552 และขอมูลยอนหลังอยาง

นอย 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

• ชองทางการเผยแพรขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษา

จัดใหมีการเผยแพรในระบบฐานขอมูล 

โดยกําหนดใหมี URL หรือการกําหนด

สิทธิใหสามารถ   เขาไปตรวจสอบได 

โดยระบุชื่อ และ password เพื่อให

ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของ

ขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนํา

เพื่อการพัฒนาได จากสวนกลาง 

• Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิ

การเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่

สถาบันกําหนด โดยใหแสดงขอมูลใน

ระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถ

ตรวจสอบไดจากสวนกลาง 

IT2 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศกึษา และระบบภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

A • ขอมูลในระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิต ที่สถาบันอุดมศึกษาได

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนขอมูลที่

สมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตรงตาม

รูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนด และ

สามารถนําไปใชได 

IT3 สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนงานที่สราง

คุณคา และจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่สรางคุณคา  

A • แสดงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณ 

อยางนอย 1 กระบวนการ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

อยางนอย 1 กระบวนงาน D • ชองทางการเผยแพรขอมูลเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน

ที่สรางคุณคาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให

มีการเผยแพรในระบบฐานขอมูล โดย

กําหนดใหมี URL หรือการกําหนดสิทธิ

ใหสามารถเขาไปตรวจสอบได โดยระบุ

ชื่อ และ password เพื่อใหตรวจสอบ

ความถูกตอง สมบูรณของขอมูล และมี

ชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการ

พัฒนาได จากสวนกลาง 

IT 4 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสงขอมูลรายบุคคล

ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซตที่

เผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมรายชื่อ

คณะทํางานผูรบัผิดชอบจดัทําขอมูล ชองทางการ

ติดตอส่ือสาร ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

A • วันที่ / เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ได

ปอนขอมูลเขาระบบฐานขอมูลของ สกอ. 

• การตรวจสอบขอมูลตาม URL ของ

เว็บไซตที่สถาบันอุดมศึกษาแจงมายัง 

สกอ. วาเปนชองทางการเผยแพรรายงาน

ขอมูลที่เกี่ยวของ รายชื่อคณะทํางาน 

และชองทางการติดตอส่ือสาร 

IT4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยาง

เหมาะสม ในดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่น ๆ 

A/

D 

• ชองทางการเผยแพรขอมลูผานระบบ

เครือขายอิเล็คทรอนิคส ที่

สถาบันอุดมศกึษาจัดใหมีการเผยแพร 

ขอมูลไดสอดคลองตามความตองการ

ของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และสาธารณชน โดย

กําหนดใหมี URL หรือการกําหนดสิทธิให

สามารถเขาไปตรวจสอบได โดยระบุชื่อ 

และ password เพื่อใหตรวจสอบความ

ถูกตอง สมบูรณของขอมูล และมี

ชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการ

พัฒนาได จากสวนกลาง 

IT5 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง 

และเตือนภัย (Warning System) เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

A • ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 

(Warning System)ที่สถาบันจัดทําขึ้น

และใชในการกํากับติดตามความกาวหนา

และการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรอง
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

การปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/

โครงการสําคัญ ที่สามารถรายงานตอ

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับตัวชี้วัด หรือผูมี

อํานาจ ทั้งนี้ อาจรายงานในรูปแบบของ

เอกสาร หรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสได 

• แสดงขอมูลความถี่ และความเสียหาย

ของภัยที่เคยเกิดขึ้น 

D • แสดงการรายงานหรือนําเสนอขอมูลให

ผูบริหารผานระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร (Executive Information 

System : EIS) หรือระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร (Geographic 

Information System : GIS) 

• บันทึก คําสั่ง ความเห็น หรอืการตอบ

กลับ ทางเอกสารหรือเอกสาร

อิเล็คทรอนิคส ที่แสดงใหเห็นวามีการ

นําขอมูลจากการการติดตาม เฝาระวัง 

และเตือนภัย ไปใชประโยชนเพื่อการ

ดําเนินการของผูเกี่ยวของได 

L แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการ

ติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมที่เคยมีอยู 

A • แสดงแผนการจัดการความรู อยางนอย 

3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด

และไดรับความเห็นชอบแลว 

IT7 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนการจัดการ

ความรู และนําแผนไปปฏิบัติ 

D • รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดย

ดําเนิน กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู ไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม 

และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุม

กลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 80 

ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน 

A มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เปนทางการ

หรือไมเปนทางการที่แสดงใหเห็นถึงความ

รวมมือ ความคลองตัว และการกระจายอํานาจ

การตัดสินใจ 

D มีการมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม

โครงสรางระบบงานทั้งรูปแบบที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ 

HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบ

บริหารงานบุคคล (Human Resource 

Management) ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อใหเกิดความรวมมือ ความคลองตัว

และการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

และความผูกพันตอสถาบัน  

 L มีการทบทวนการจัดระบบบริหารงานบุคคล

บางกระบวนการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การของสวนราชการ 

A   มีกระบวนการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความ

ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

ประกอบดวย ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ และปจจัย

ที่สรางบรรยากาศในการทํางาน  

 มีการจัดลําดบัความสําคัญของปจจัยที่มีผล 

ตอความผาสกุ ความพึงพอใจของบุคลากร 

  มีแผนการสรางความผาสกุ และความพึง

พอใจของบุคลากร ที่สอดคลองกับปจจัยที่

กําหนด 

D มีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุก 

และความพึงพอใจ 

HR 2 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดปจจัยทีมี

ผลตอความผาสุก และความพึงพอใจ  

ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะห

และปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความ

เหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอ

สถาบัน 

L มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 

และการสรางแรงจูงใจของบุคลากร เชน การ

สํารวจความพงึพอใจ การกําหนดตัวชี้วัด  

A  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทั่วทั้งองคกร 

D  บุคลากรทั่วทั้งองคกรไดรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 มีการแจงผลการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

HR 3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ที่มีประสิทธิผล และเปนธรรม รวมทั้งมี

การแจงผลการประเมินใหบุคลากร

ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

I มีการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน 

A  มีแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยประจํา

สวนใหญมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของ

การจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 

 มีแนวทาง/มาตรการใหอาจารยประจําสวน

ใหญดําเนินการวิเคราะหศกัยภาพของผูเรียน

และเขาใจผูเรียน 

D   อาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความ

เขาใจที่จะดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 

 มีการสํารวจหรือประเมินประสิทธิภาพการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยประจํา

ของสถาบัน 

L อาจารยประจําสวนใหญมีนําผลการวิเคราะห

ศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนใหมี

ความเหมาะสม 

 สถาบันฯนําขอมูลผลการสํารวจหรือประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนมาดําเนินการสนับสนุน

ใหอาจารยปรจะ สวนใหญมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเองและผูเรียน 

 สถาบันฯมีการวิเคราะหและประเมิน

กระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อ

สรุปผลการดําเนินการโดยรวมของสถาบันฯ 

HR 4 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมให

คณาจารยมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ    

I มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่

สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรยีน 

A มีระบบและกลไกในการกํากับดูแลและสงเสริม

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 มีมาตรการ/การวางแผนปองกันการกระทํา

ผิดจรรยาบรรณ 

 มีมาตรการการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณฯ 

HR 5 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย มีการวางแผนปองกันการ

กระทําผิดจรรยาบรรณฯ  มีมาตรการ

กํากับดูแลและดําเนินการกับผูไม

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มี

แนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพที่เปนแบบอยางได 

D มีชองทางการติดตอส่ือสาร เพื่อรับขอมูล

ปอนกลับ/ความคิดเห็น/ขอรองเรียนที่มีตอ

คณาจารยของสถาบันในเรื่อง

จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยจากนิสิต 

นักศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน 

 มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพที่เปนแบบอยางได 

L มีระบบการติดตามความกาวหนาและมีการ

ประเมินประสิทธิผลการดําเนินการตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย 

A  มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําป 2552 

 มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 มีแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2552 

D  มีรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

การบริหารทรพัยากรบุคคล 

L มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

การพัฒนาบุคลากร 

HR6 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตาม

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่กําหนดไวใน SP3 ไปปฏิบัติ 

เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม 

สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

I การดําเนินการพัฒนาบุคลากรมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร  

A มีแผนการสรางความกาวหนาของบุคลากร 

D มีการดําเนินการตามแผนการสรางความกาวหนา

ของบุคลากร 

HR 7 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสราง

ความกาวหนาในสายงานใหแก

บุคลากร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร L มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการ

สรางความกาวหนาของบุคลากร 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 

  

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

PM 1 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดกระบวนการที่

สรางคุณคาจากยุทธศาสตรพันธกิจ และ

ความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสถาบัน 

A แสดงวิธีการกําหนดกระบวนการที่สราง

คุณคาซึ่งอยางนอยไดพิจารณาจาก 

• ยุทธศาสตร 

• พันธกิจ 

• ความตองการของนิสิต นักศึกษา 

และผูที่เกี่ยวของ 

A มีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของ

กระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งอยางนอยได

พิจารณาจาก 

• ความตองการของนิสิต นักศึกษา 

ผูที่เกี่ยวของ 

• ขอกําหนดดานกฎหมาย  

• ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

• ความคุมคาและการลดตนทุน  

D การนําขอกําหนดของกระบวนการไปสูการ

ปฏิบัติ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดของ

กระบวนการที่สรางคุณคา 

PM 2 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําขอกําหนดที่

สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก

ความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูที่

เกี่ยวของ ขอกําหนดดานกฎหมาย  และ

ขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการ

ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา 

L มีการติดตามผลของตัวชี้วัดของ

กระบวนการ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ 

PM 3 สถาบันอุดมศึกษาตองออกแบบกระบวนการ

จากขอกําหนดที่สําคัญใน PM 2 และนํา

ปจจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญ มาประกอบการ

ออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง

กระบวนอยางตอเนื่อง 

A • แสดงขอกําหนดที่สําคัญของ

กระบวนการที่สรางคุณคาและชี้ใหเห็น

วานํามาออกแบบกระบวนการเพื่อใหบรรลุ

ขอกําหนดที่สําคัญอยางไร 

• การออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา

ไดนําปจจัยที่สําคัญมาใชประกอบ อยาง

นอย 2 ปจจัยตอไปนี้ 

   -  องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

       ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   -  ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

   -  การควบคุมคาใชจาย   

   -  ปจจัยเรื่องประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

  

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

D มีการสื่อสารสรางความเขาใจใหกับผูที่

เกี่ยวของเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการ

และการนําไปปฏิบัติ 

L มีการตรวจสอบกระบวนการที่สรางคุณคา 

เพื่อวิเคราะหหาจุดที่ควรปรับปรุง โดยการศึกษา

วิเคราะหกระบวนการ หรือ การแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณรวมกันของผูปฏิบัติงาน 

A แสดงแผนสํารองฉุกเฉิน เพื่อปองกับ

ผลกระทบกับการจัดการกระบวนการใน

กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 

D ส่ือสารใหผูที่เกี่ยวของในแผนสํารอง

ฉุกเฉินรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 

L มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสํารอง

ฉุกเฉินใหเหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ  

PM 4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบรองรับภาวะ

ฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ

ตอการจัดการกระบวนการ เพื่อใหสถาบันจะ

สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

I แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของระบบ

รองรับภาวะฉุกเฉินตอการดําเนินการตาม

พันธกิจหลักของสถาบันวาจะสามารถ

ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

A • แสดงรายชื่อกระบวนการที่สราง

คุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่

ผานความเห็นชอบจากผูบริหาร 

• คัดเลือกกระบวนการที่สรางคุณคา

ไมนอยกวา 50% และกระบวนการ

สนับสนุนไมนอยกวา 50% มา

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางนอย

ควรประกอบดวย Work  Flow 

และมาตรฐานคุณภาพงาน 

PM 5 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สรางคุณคา 

และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการ

นํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวให

บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตาม

ขอกําหนดที่สําคัญ 

D แสดงวิธีการที่สถาบันนํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ โดยการเผยแพร

มาตรฐาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

การมีระบบติดตามมาตรฐานงานเพื่อให

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 

  

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวน 

L มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ

ทํางานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 

I • มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่พูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หรือ 

•  มีระบบตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลตามขอกําหนดของ

กระบวนการ 

A • แนวทาง/ วิธีการที่แสดงใหเห็นถึงการ

ปรับปรุงกระบวนการ 

• แนวทาง/วิธีการในการปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา และลดการ

สูญเสีย เชนการบริหารความเสี่ยงของ

กระบวนการ 

D • วิธีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให

บุคลากรเกี่ยวของทราบ เชน การประชุม 

บันทึกเวียน website 

• กิจกรรม/ โครงการในการปรับปรุง

กระบวนการ (ยกตัวอยางกระบวนการที่

ไดปรับปรุง) 

PM 6 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ

สนับสนุน เพื่อใหผลการดําเนินการดีขึ้นและ

ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา 

และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

 

L • หลักฐานการทบทวนกระบวนการ   เชน  

การประชุมคณะทํางาน การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทบทวน

กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

157

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

Le 

 

 

 

 

 

 

• การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการที่

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดสําเร็จตาม

เปาหมาย จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ย

จากผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสวนราชการ 

เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด ที่กําหนดไวในตัวชี้วัดมิติที่ 1 : มิติ

ประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่

สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการไดสําเร็จตาม

เปาหมาย 

T 

 

• สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพฒันาของ

แนวโนม 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตวัชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการบรรลุมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตาม

จุดเนนของสถาบัน 

Le 

 

 

 

 

 

 

• การวัดผลความสําเร็จของการบรรลุ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนน

ของสถาบัน จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ย

จากผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตาม

ประเด็นการประเมินผล ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน

คุณภาพ สมศ. หรือ มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาที่อาจกําหนดขึ้นในอนาคต 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทยีบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

T 

 

• สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพฒันาของ

แนวโนม 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการบรรลุมาตรฐานวาดวยศักยภาพและความ

พรอมในการจดัการศึกษา  

 

Le 

 

● การวัดผลความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐาน

วาดวยศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษาจะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยจาก

ผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตามประเด็น

การประเมินผล ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ. หรือ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่อาจ

กําหนดขึ้นในอนาคต 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

Le 

 

• สถาบันอุดมศึกษาตองแสดงผลตัวชี้วัด 

    ความกาวหนา การปรับปรุงและประเมินผล

    การดําเนินงานดานการมุงเนนผูรับบริการ 

     และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแสดงใหเห็น 

     วาผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจตอบัณฑิต 

     และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาและ 

    ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนเสียกลาวถึง 

    สถาบันอุดมศึกษาในทางที่ดี 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM4 รอยละความพงึพอใจตอบัณฑิตและบทบาท

ของสถาบันอุดมศึกษา 

T 

 

• สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพฒันาของแนวโนม 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM5 รอยละความพงึพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของ

นิสิต นักศึกษา  

 

Le 

 

• สถาบันอุดมศึกษาตองแสดงผลตัวชี้วัด 

    ความกาวหนา การปรับปรุงและประเมินผล 

    การดําเนินงานดานการมุงเนนนิสิต นักศึกษา    

    และ ผูที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นวาบัณฑิต  

    พึงพอใจตอ สถาบันอุดมศึกษา และกลาวถึง 

    สถาบันอุดมศกึษาในทางที่ดี 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM6 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน

ภายใน  

Le เปนการตรวจประเมินผลลัพธตามเกณฑ

ระดับคะแนนของ สกอ. 

RM7 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน

ภายนอก  

Le เปนการตรวจประเมินผลลัพธตามเกณฑ

ระดับคะแนนของ สมศ. 

Le 

 

• เปนการตรวจประมินผลลัพธของการ

ดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สําคัญของ

องคกรเพื่อใหองคกรบรรลุประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของระบบงานและ

กระบวนการทํางาน โดยจะพิจารณาจาก

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ(จํานวน 5 กระบวนงาน) 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM8 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการใหบริการ 

T • สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนาของแนวโนม 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

กรณีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจาย

ลงทุน 

 - รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน  

  

 

Le 

 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตรา 

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ของ สถาบันอุดมศึกษาของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 เปนตัวชี้วัดความสามารถใน

การเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช

ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจาก

ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM9 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาไมมงีบประมาณรายจาย

ลงทุน 

- รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวม 

Le 

 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงิน

งบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวมของสวน

ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปน 

ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงิน

ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวม

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเตมิ

ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ

เบิกจายเงินงบประมาณ 

    จากระบบบริหารการเงนิการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

 T 

 

• สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพฒันาของแนวโนม 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดงวามกาวหนา

ของผลการดําเนินงาน โดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

Le 

 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจาก

รอยละคาเฉลี่ยจากผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่ปฏิบัติไดจริง 

เปรียบเทียบกับแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

Le 

 

• ตัวชี้วัดของการเรียนรูและพัฒนาของ

บุคลากร ใหนําผลจากหมวด 5 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล หัวขอ 5.2 ก การเรียนรู

ของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจมา

แสดง โดยจะพิจารณาจากรอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร  

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM11 รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาขีด

สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

T 

 

• สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพฒันาของแนวโนม 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM12 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และ

ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

Le 

 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM12 ใหยึด

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน หมวด 4 (IT1) มา

ประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

• การพิจารณาความครอบคลมุ  ถูกตอง และ

ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรนั้น  ใหสถาบันอดุมศึกษาจดัทํา

ระบบฐานขอมลูรองรับอยางนอย 1 ประเด็น

ยุทธศาสตรใหครอบคลุม ถูกตอง และ

ทันสมัย เพื่อใชวางแผนการดําเนินการ และ

ใชในการตดัสินใจการบรหิารงาน 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM13 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ

ดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู

อยางนอย 3 องคความรู 

Le 

 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM13 ใหยึด

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขั้นพื้นฐาน หมวด 4 (IT 7) มา

ประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

• สถาบันอุดมศึกษาเลือกองคความรูที่

จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดก็ได อยาง

นอย 3 องคความรู (ประเด็นยุทธศาสตรละ 

1  องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการ

จัดการความรู โดยมีรายละเอียดกิจกรรม

การจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวชี้วัด 

และเปาหมายของแตละกิจกรรม ตลอดจน

ระบุ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนํา

แผนการจัดการความรูดังกลาวไปสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการ 

ท่ีครบถวนสมบูรณ 

•  สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมาย

ผลผลิตประจําปตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

  T 

 

• สถาบันอุดมศึกษามีการรายงานถึงการ

ปรับปรุงตาง ๆ และ/หรือมีระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง โดยสามารถ

แสดงใหเห็นวาเริม่มีการพฒันาของแนวโนม 

• สถาบันอุดมศึกษามีการแสดง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน โดย

การเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมาย

ผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่กําหนดไว* 

*  หมายถึง ในการดําเนินการขอใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคลองตามระบบการวิเคราะหการ

ดําเนินการใชงบประมาณ (PART) ดวย แตในการพิจารณาการผานนั้น Le และ T จะเทียบกับเกณฑการให

คะแนนเทานั้น 

หมายเหต ุ  

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวนตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินการในปจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(Level : L) และอัตราการเปลี่ยนแปลงและความครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Trend : T) 

เทานั้น 

      สําหรับผลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และหรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม 

(Compare : C) รวมทั้งการเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (Linkage : Li) ยังไมนํามาพิจารณาใน

การตรวจสอบการดําเนินการที่ครบถวนสมบูรณตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น

พื้นฐานหมวด 7 ที่ไดกําหนดขึ้นดังกลาว 

    อยางไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาประเด็นดังกลาวในการดําเนินการตามหมวด 7 

ดวย  โดยเฉพาะเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานในหมวด 7 ในประเด็นการ

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ (Compare : C) สถาบันอุดมศึกษาควรแสดงใหเห็นวาเริ่มมี

สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งในประเด็นการเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (Linkage : Li) 

สถาบันอุดมศึกษาควรมีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการที่

สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาที่จะพัฒนาเขาสูระดับ

กาวหนา (Successful Level) และความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได

อยางสมบูรณตอไป   
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ภาคผนวก   ง 

 

 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข) 

การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข.) 

การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. มุงมั่นใหสถาบันอุดมศึกษามีการขยายผลการ

ดําเนินงานการจัดการความรูโดยสงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาให

ตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งจะมุงเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญ  

ที่จะมีผลตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนในการนี้เพื่อใหการ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ทางสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทาง

ดานการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้ 

 

 1. สถาบันอุดมศึกษาทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และองคความรูที่สามารถตอบรับประเด็น

ยุทธศาสตรเพื่อใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด 

 2.    จัดทําแผนการจัดการความรู 

          2.1 กําหนดองคความรูที่จําเปนตามประเด็นยุทธศาสตร โดยสถาบันอุดมศึกษานํา

ขอมูลตามที่ระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาดําเนินการ ทั้งนี้

อาจนํา template แผนการจัดการความรูของป 2550 (แบบฟอรม 1) มาใช 

         2.2 สถาบันอุดมศึกษาเลือกองคความรูที่จําเปนอยางนอย 3 องคความรูจาก 3 

ประเด็นยุทธศาสตรที่แตกตางกันมาจัดทําแผนการจัดการความรูและไมควรซ้ํากับองคความรูที่

สถาบันอุดมศึกษาไดเคยเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูในปที่ผานมาแลว  พรอมระบุเหตุผลที่

เลือกองคความรูนั้นดวย 

         2.3 การเลือกตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรู สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา

เลือกตัวชี้วัด  (KPI) ตามคํารับรองที่มีนัยสําคัญ อยางนอย 1 KPI ในแตละประเด็นยุทธศาสตร  เพื่อ

ใชเปนเกณฑในการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

         2.4 ผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการ

ความรู (CKO) ของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความถูกตองและความเหมาะสมพรอมลงนามรบัรอง

เพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดทราบและสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
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แบบฟอรมท่ี  1  การจาํแนกองคความรูท่ีจาํเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : …………………………...…………………………… หนาท่ี : ……./…….. 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

 ……………………….. 

………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

   องคความรูท่ีตอบประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

องคความรูท่ีตอบประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร  … : 

 องคความรูท่ีจําเปน      : 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู   : 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 ………………………………………………………………………………… 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 3 ………………………………………………………………………………… 

ผูทบทวน   : …………………………………………………………. 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO) 

  

   2.5 การจัดทําและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ

ความรูตางๆ  ตามขั้นตอนการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องคประกอบมา

บูรณาการรวมกัน  เพื่อสงเสริมและผลักดันความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรูใหมาก

ยิ่งขึ้น  (แบบฟอรม 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ีเลือก

ประเด็น
ยุทธศาสตร
ทุกประเด็น
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา
รับรองและเปาหมาย
ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ไวในแตละ
เปาประสงค 

เปาประสงคทุก
เปาประสงคของ
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร   
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การฝกอบรม 

และเรียนรู 

(Training &Learning) 

การบรูณาการกระบวนการจัดการความรู  และกระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

4 

 

เปาหมาย 
(Desired State)

 
         การสือ่สาร
(Communication) 

2กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

(Process & Tools)

3

การวัดผล 

 (Measurement) 

 

5 การยกยองชมเชย            

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

6 

การเตรียมการและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

1

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

      4.การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

7.การเรียนรู (Learning) 
 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง 

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคการหรือไม 
ทําใหองคการดีขึ้นหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม

ความรูอยูที่ใครอยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

  

กระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management Process) 

เปาหมาย  
KM 

วิสัยทัศน/  
พันธกิจ 

ขอบเขต KM 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
กลยุทธ / กระบวนงาน 

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification) 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization) 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะแบงประเภทหัวขออยางไร 
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      2.6 สถาบันอุดมศึกษาควรตองดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ได

สําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวา 

รอยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 

         2.7 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่ไดจัดทําทั้ง  

3 แผน  พรอมทั้งติดตามผลงานและความกาวหนาในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เปนระยะ ๆ รวมถึง

การเก็บขอมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนของการจัดการความรูไวดวย เพื่อ

เตรียมรับการตรวจประเมิน  

 
      
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
         หมายเหตุ   แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูขางตน สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช

แนวทางดังกลาวเปนตัวอยางหรืออาจปรับแผนการจัดการความรูขางตนใหเหมาะสมเพ่ือการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร  

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน 

ก.พ.ร. นางกล่ินจันทน  เขียวเจริญ โทร. 0 2356 9939  นางสาวปณิตา  ปยะพุทธิชัย  โทร. 0 2356 9999 

ตอ 8838 

 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                                     : ……………...……………………………………………………………. หนาท่ี : ……/…... 

ประเด็นยุทธศาสตร                       : ................................................................................. 

องคความรูท่ีจําเปน                       : ................................................................................. 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง         : ................................................................................. 

เปาหมายของตวัชี้วัดตามคํารับรอง : ................................................................................. 

ลําดับ 
กิจกรรมการจัดการ

ความรู 

ระยะเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 กิจกรรมท่ี 1  

- กิจกรรมท่ี 1.1 

- กิจกรรมท่ี 1.2 

      

 ………………………….. 

…………………………… 

      

ผูทบทวน   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO ) 

ในชอง  สถานะและหมาย
เหตุใหระบุความกาวหนา
ของการดําเนินการและ
รายละเอียดของเหตุการณ
สําคัญท่ีเกิดขึ้นในระหวาง
การจัดการความรู 

ระบุตัวช้ีวัดสําเร็จของ 
แตละกิจกรรม เชน  
รอยละของจํานวน
รายการที่ตรวจพบ 
ตอจํานวนรายการที่
ตรวจสอบ 
ระดับความสําเร็จ …… 

ใหระบุคาเปาหมาย
ของผลสําเร็จของ
แตละกิจกรรม เชน  
ครบทุกรายการ  
(100 %) 

ระบุเปน
ชวงเวลา 
(ระยะเวลา
เร่ิมตน – สิ้นสุด) 
หรือจุดของเวลา
แลวเสร็จ 


