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คํานํา

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยไดจัดทําเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย จึงพิจารณานําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับใชประเมินองคกรดวยตนเองเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และนําพาองคกรใหกาวสูความเปนเลิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกหนวยงานในสังกัดจะสามารถนําคูมือ
เลมน้ีไปใชประเมินตนเองเพื่อนําผลมาพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการไปสูมาตรฐานสากลและรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป
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สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ
ขั้นตอนการประเมินองคกรดวยตนเอง 3

- ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขอบเขตของการประเมิน 4
- ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกลุมผูทําหนาที่ประเมิน 5
- ขั้นตอนที่ 3 กําหนดแผนการประเมิน 6
- ขั้นตอนที่ 4 จัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร”
- ขั้นตอนที่ 5 ฝกประเมินองคกรดวยตนเอง
- ขั้นตอนที่ 6 จัดต้ังทีมงาน
- ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการประเมินองคกร
- ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงและจัดลําดับ
- ขั้นตอนที่ 9 การจัดทําแผนปรับปรุงแกไขตามลําดับความสําคัญ
- ขั้นตอนที่ 10 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คูมือสําหรับหนวยงานภาครัฐ
ใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินองคกรดวยตนเอง

(Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง

การประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) เปนกิจกรรมหน่ึงที่ใชสําหรับทบทวน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร โดยเปนการทบทวนสิ่งที่องคกรดําเนินการอยูในปจจุบันหรือ
ผลของการดําเนินการเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว

การประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพรางกายเบื้องตน ซึ่งจะมีการ
เปรียบเทียบกับเกณฑของคนที่มีสุขภาพดีเปนปกติ เชน อุณหภูมิรางกายคนที่มีสุขภาพปกติจะอยูในชวง
ไมเกิน 37 องศาเซลเซียส หากเรารูสึกไมสบายก็อาจใชเทอรโมมิเตอรตรวจวัดอุณหภูมิในเบื้องตน
กอนตัดสินใจไปพบแพทย ซึ่งหากพบวาอุณหภูมิรางกายอยูในชวงปกติ เราก็ดูแลใหคงความเปนปกติ
ตอไป แตหากพบวามากกวาหรือนอยกวาเกณฑปกติจะเปนสัญญาณเตือนวาเราจะตองไดรับการรักษา
แกไขใหคืนสูสภาพปกติ หรือไมใหผิดปกติมากไปกวาที่เปนอยู ซึ่งอาจใชวิธีรับประทานยาปฏิชีวนะ
นอนพักผอน ประคบดวยผาเย็น เช็ดตัวทุกชั่วโมง แลวแตความรุนแรงของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น

การประเมินองคกรดวยตนเอง คลายกับการประชุมทบทวนโดยผูบริหาร ซึ่งองคกรทั่วไป
คุนเคยดี แตสวนใหญการประชุมทบทวนโดยผูบริหารมักมุงเนนที่ผลการดําเนินการและการแกไขปญหา
ที่พบจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจยังไมครอบคลุมประเด็นที่ควรพิจารณาทบทวนทั้งหมด หรือไมได
พิจารณารายละเอียดของแตละประเด็นอยางจริงจัง ตลอดจนไมมีการวิเคราะหเปรียบเทียบวาสิ่งที่
ดําเนินการอยูน้ันเปนสิ่งที่ดีเปนจุดแข็งขององคกร สิ่งใดบางที่ขาดหายไปหรือมีอยูแตยังไมสมบูรณ

การประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวทางคูมือเลมน้ี เปนการทบทวนสิ่งที่องคกรดําเนินการ
อยูในปจจุบันเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหทราบวาสุขภาพขององคกรอยูใน
ระดับที่แข็งแรงดีอยูแลวหรือจําเปนตองไดรับการรักษาในดานใด เมื่อตรวจพบวาเร่ืองใดยังไมอยูใน
ระดับที่นาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ องคกรจะไดพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสุขภาพขององคกร
ใหมีความแข็งแรงเปนปกติตอไป
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เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีพื้นฐานมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย
(Thailand Quality Award – TQA) และประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality
Award – MBNQA) ซึ่งเปนเกณฑที่กําหนดขึ้นมาจากการเก็บขอมูลจากองคกรที่มีการบริหารจัดการเปน
เลิศในระดับโลก

การประเมินองคกรดวยตนเองเปนวิธีการวัดผลที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงตลอดเวลา สามารถ
ประเมินไดบอยเทาที่องคกรตองการ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ชวยใหอง คกร
เขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในองคกรอยางชัดเจน

ประโยชนของการประเมิน
องคกรดวยตนเอง

หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการประเมินองคกรดวยตนเอง คือ ตองประเมินจากขอมูล
ที่มีอยูจริงในองคกรไมใชจากการคาดเดา

ประโยชนของการประเมินองคกรดวยตนเอง สรุปไดดังน้ี
 องคกรไดขอมูล “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุง” เพื่อใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาองคกร
 ผูรับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการขององคกรมากขึ้น
 บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานในองคกรมากขึ้น
 ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
 ชวยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรสูระดับมาตรฐานสากล
 เปนตนแบบใหองคกรอ่ืนสามารถพัฒนาปรับปรุงใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน
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ข้ันตอน
การประเมินองคกรดวยตนเอง

แนวทางการประเมินองคกรดวยตนเอง ประกอบดวย ขั้นตอน 10 ขั้นตอน ดังรูปขางลางน้ี

กอนเร่ิมการประเมินองคกรดวยตนเอง ผูบริหารของสวนราชการและบุคลากรควรศึกษาเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางละเอียด

ในระหวางการประเมินองคกรดวยตนเองน้ัน หากสวนราชการพบวามีขอบกพรองดานขอมูล
และสารสนเทศที่สําคัญ สวนราชการควรหยุดการประเมินตนเองในขั้นตอนที่เหลือ และขามไปยัง
ขั้นตอนที่ 9 การจัดทําแผนปรับปรุงแกไข และดําเนินตามแผนปรับปรุงจนไดขอมูลและสารสนเทศที่
เพียงพอจึงกลับมาดําเนินการตอในขั้นที่หยุดการประเมินไว

รูปที่ 1 แนวทางการประเมินองคกรดวยตนเอง

ขั้นตอนที่ 1
กําหนด
ขอบเขต

การประเมิน

ขั้นตอนที่ 2
กําหนดกลุม
ผูทําหนาที่
ประเมิน

ขั้นตอนที่ 3
กําหนดแผน
การประเมิน

ขั้นตอนที่ 4
จัดทําลักษณะ

สําคัญ
ขององคกร

ขั้นตอนที่ 5
ฝกประเมิน

องคกร
ดวยตนเอง

ขั้นตอนที่ 10
ประเมิน

และปรับปรุง
กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 9
จัดทําแผน

ปรับปรุงแกไข
ตามลําดับ

ความสําคัญ

ขั้นตอนที่ 8
วิเคราะห

โอกาสในการ
ปรับปรุง

และจัดลําดบั

ขั้นตอนที่ 7
ดําเนินการ
ประเมิน

ขั้นตอนที่ 6
จัดตั้งทีมงาน

ประเมิน
ในแตละหัวขอ
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ข้ันตอนที่ 1
กําหนดขอบเขตของการประเมิน

ในการประเมินองคกรดวยตนเองแตละคร้ัง สวนราชการสามารถกําหนดไดวาการตรวจประเมิน
ในคร้ังน้ี จะครอบคลุมทั่วทั้งสวนราชการหรือเฉพาะบางสวนงาน หรืออาจกําหนดวาจะตรวจประเมิน
เฉพาะในบางประเด็นเทาน้ัน

วัตถุประสงค
 เพื่อใหมั่นใจวาขอบเขตของการประเมินมีความครอบคลุมสวนงานหรือประเด็นที่ตองการ
 เพื่อใหมั่นใจวามีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศของสวนงานที่จะไดรับการ

ประเมินอยางเหมาะสมครบถวน

กระบวนการ
 สวนราชการกําหนดใหชัดเจนวากระบวนการประเมินจะมีความครอบคลุมทั่วทั้งสวน

ราชการ หรือเฉพาะสวนงานใดสวนงานหน่ึง
 สวนราชการกําหนดใหชัดเจนวาประเด็นใดที่จะเลือกมาพิจารณา เชนในการประเมินคร้ัง

น้ีจะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คําแนะนํา
ควรนําผังโครงสรางองคกรมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดขอบเขตของการประเมิน
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ข้ันตอนที่ 2
กําหนดกลุมผูทําหนาที่ประเมิน

สวนราชการควรกําหนดกลุมผูทําหนาที่ประเมินเพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียม “ลักษณะสําคัญ
ขององคกร” ในการเตรียมขอมูลและตอบคําถามในการประเมินในแตละหมวดของเกณฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาสามารถดําเนินการประเมินองคกรไดบรรลุเปาประสงคและแผนปฏิบัติการที่

กําหนดไว

กระบวนการ
 สวนราชการกําหนดผูทําหนาที่ประเมินสําหรับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แตละหมวด ที่ประกอบดวย 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ
3) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ  และ
7) ผลลัพธการดําเนินการ

 กลุมผูทําหนาที่ประเมินมีหนาที่ในการจัดเตรียม “ลักษณะสําคัญขององคกร” และผูทํา
หนาที่ประเมินแตละคนรับผิดชอบการเตรียมขอมูลและตอบคําถามในแตละหมวดของ
เกณฑตามที่ไดรับมอบหมาย

 สวนราชการกําหนดผูประสานงานเพื่อรวบรวมขอมูลหรือประสานงานติดตอสมาชิก
ในกลุมใหเกิดการสื่อสารขอมูลอยางเหมาะสม ครบถวน

 ผูบริหารของสวนราชการใหการสนับสนุนทั้งในดานทรัพยากรและเวลา ตลอดจนผลักดัน
ใหเกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

คําแนะนํา
องคกรขนาดปานกลาง นิยมกําหนดผูทําหนาที่ประเมิน 7 คน รับผิดชอบเกณฑคนละหมวด

สําหรับองคกรที่มีขนาดใหญ อาจกําหนดผูทําหนาที่ประเมินมากขึ้น เพื่อใหสามารถเตรียมขอมูลและ
ตอบคําถามไดครบถวน

ผูทําหนาที่ประเมิน ควรเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีทักษะในการดําเนิน – การอภิปราย มีความรู
เกี่ยวกับสวนราชการในภาพรวม และตองเปนผูที่มีความเขาใจในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ข้ันตอนที่ 3
กําหนดแผนการประเมิน

ในการประเมินแตละคร้ัง สวนราชการควรกําหนดเปาประสงค กรอบเวลาเร่ิมตนและแลวเสร็จ
ที่ชัดเจน เพื่อการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะดานบุคลากรและเวลา

วัตถุประสงค
 เพื่อกําหนดใหชัดเจนวาความคาดหวังจากการประเมินคืออะไร รวมทั้งทรัพยากรที่

จําเปนตองใชในการประเมิน
 เพื่อกําหนดรูปแบบในการประเมินที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของสวนราชการน้ัน ๆ

กระบวนการ
 ผูบริหารของสวนราชการกําหนดเปาประสงคของการประเมิน เชน ตองการใหไดขอมูล

สารสนเทศที่มีความลึกในระดับใดและตองการใหแลวเสร็จเมื่อไร
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินกําหนดแผนรวมกันวาจะประเมินในรูปแบบใด และจะนัดหมาย

เพื่อประชุมอภิปรายกันเมื่อไรในหัวขอใดบาง เพื่อใหสามารถประมวลผลไดทันชวงเวลาที่
ตองการ (ตัวอยางแผนการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 1)

สวนราชการสามารถเลือกรูปแบบการประเมิน ดังน้ี
 การอภิปราย (Oral Discussion) โดยใหกลุมทําหนาที่ประเมินตกลงรวมกันวาคําถามใดที่

สามารถตอบไดทันที คําถามใดที่ตองอาศัยการรวบรวมขอมูลกอนการตอบ
 การสรุปประเด็นสําคัญ (Bulleted Report) โดยกลุมผูทําหนาที่ประเมินแตละหมวดของ

เกณฑจะรวบรวมขอมูลประเด็นที่สําคัญในระดับที่สามารถนํามาใชในการประชุม
อภิปรายได

 การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ (Full Written Report) โดยกลุมผูทําหนาที่ประเมินจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของสวนราชการ  เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงเพื่อความเขาใจ
ที่ตรงกันของทุกคน
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คําแนะนํา
การเลือกรูปแบบในการประเมินมีผลตอความเชื่อถือไดของผลการประเมิน อยางไรก็ตาม

สวนราชการควรเลือกรูปแบบที่เอ้ือใหผูทําหนาที่ประเมินทุกคน ใหขอมูลของสวนราชการ ในมุมมอง
ของเขาได

สวนราชการที่เร่ิมประเมินตนเองเปนคร้ังแรก ควรเร่ิมจากการเขียนรายงานเฉพาะสวน “ลักษณะ
สําคัญขององคกร” กอน หรืออาจจะเขียนเฉพาะบางหัวขอของเกณฑ เชน เขียนเฉพาะหัวขอ 3.2 ก.
สําหรับเกณฑหมวด 3 เปนตน

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3
1. ประเมินการดําเนินงานแตละเกณฑ กลุมผูประเมิน
2. ประชุมอภิปราย

ผลการประเมินครั้งที่ 1
กลุมผูประเมิน



3. ประชุมอภิปราย
ผลการประเมินครั้งที่ 2

กลุมผูประเมิน


4. ประชุม จัดลําดับประเด็นที่ตอง
ปรับปรุง มอบหมายงาน

กลุมผูประเมิน


5. วิเคราะหสาเหตุและกําหนดแผนการ
ปรับปรุง

ผูไดรับมอบหมาย

6. เสนอแผนเพ่ือขออนุมัติ ผูไดรับมอบหมาย

ตารางที่ 1 ตัวอยางแผนการประเมิน
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ข้ันตอนที่ 4
จัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร”

“ลักษณะสําคัญขององคกร” เปนการอธิบายภาพรวมของสวนราชการ สิ่งที่เกี่ยวของและสําคัญ
ตอสวนราชการ การจัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร” จะทําใหเห็นถึงความเขาใจรวมกันในสิ่งที่มี
ความสําคัญที่สงผลกระทบตอวิธีการดําเนินงานของสวนราชการ และจุดมุงหมายที่สวนราชการตองการ
มุงไป

วัตถุประสงค
เพื่อใหทุกคนในสวนราชการเขาใจถึงทิศทางและปจจัยแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

สวนราชการน้ัน ๆ

กระบวนการ
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินทบทวนคําถามของเกณฑในสวน “ลักษณะสําคัญขององคกร”
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินจัดเตรียมคําตอบสําหรับ 2 สวน คือ

- ลักษณะขององคกร
- ความทาทายตอองคกร

 ผูบริหารของสวนราชการใหความเห็นชอบตอ “ลักษณะสําคัญขององคกร” ที่จะใชเปน
พื้นฐานในการประเมินสวนราชการ

คําแนะนํา
“ลักษณะสําคัญขององคกร” จะเปนแนวทางใหกลุมผูทําหนาที่ประเมินในการเลือกสรรขอมูล

และสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประเมิน ดังน้ันผูบริหารของสวนราชการควรจะใหความสําคัญกับ
สวนน้ี โดยอาจรวมกับกลุมผูทําหนาที่ประเมินในการจัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร” ต้ังแตตน

“ลักษณะสําคัญขององคกร” เปนจุดเร่ิมตนที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง
หากพบวาเร่ืองใดมีขอมูลไมเพียงพอหรือขอมูลขัดแยงกัน สวนราชการสามารถนําเร่ืองน้ันไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปรับปรุงโดยยังไมตองประเมินตนเองตอ

เน่ืองจาก “ลักษณะสําคัญขององคกร” จะทําใหเห็นถึงความเขาใจรวมกันในสิ่งที่มีความสําคัญ
ที่สงผลกระทบตอวิธีการดําเนินงานของสวนราชการ และจุดมุงหมายที่สวนราชการตองการมุงไป ดังน้ัน
ผูบริหารของสวนราชการ ควรทําใหมั่นใจวาบุคลากรทุกคนในสวนราชการรับทราบและเขาใจรวมกัน
ถึงประเด็นตาง ๆ ในสวน “ลักษณะสําคัญขององคกร” ของสวนราชการน้ัน
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ข้ันตอนที่ 5
ฝกประเมินองคกรดวยตนเอง

กอนเร่ิมประเมินจริง กลุมผูทําหนาที่ประเมินควรมีการฝกประเมินรวมกัน เพื่อทําใหมั่นใจวา
กลุมผูทําหนาที่ประเมินมีความเขาใจที่ตรงกันในเร่ืองกระบวนการประเมิน และเปนการปรับมุมมองของ
กลุมผูทําหนาที่ประเมินใหใกลเคียงกัน

วัตถุประสงค
เพื่อฝกประเมินองคกรโดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กระบวนการ
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินทําความเขาใจแนวทางในการตอบเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินทําความเขาใจเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่

จะเปนตนแบบในการฝกประเมินและศึกษาเพิ่มเติมในสวนคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หมวด และหัวขอ (อยูในภาคผนวก)

 กลุมผูทําหนาที่ประเมินเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาตอบในประเด็นสําคัญและเตรียม
คําตอบ

 ผูทําหนาที่ประเมินในแตละหมวดอธิบายวิธีการดําเนินงานและตัววัด  การนําวิธีการและ
ตัวชี้วัดเหลาน้ันไปใช ตลอดจนวิธีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและตัววัดผลเหลาน้ัน

 หากสวนราชการไมสามารถตอบคําถามในขอใดได แสดงถึงโอกาสในการที่จะปรับปรุง
ในประเด็นน้ัน

 ในการประเมิน ใหเชื่อมโยงผลการประเมินกับ “ลักษณะสําคัญขององคกร” ที่จัดทําขึ้น
(ในขั้นตอนที่ 4) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม

 กลุมผูทําหนาที่ประเมินสรุปรวมกันถึง “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุง” ของ
สวนราชการในหัวขอน้ัน
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คําแนะนํา
ในการฝกประเมินน้ี สวนราชการอาจเลือกใชรูปแบบการอภิปราย หรือการสรุปประเด็น

แตเมื่อมีความชํานาญมากขึ้น อาจกาวหนาไปใชการเขียนรายงานเต็มรูปแบบ
ในการประเมินองคกรดวยตนเอง ในประเด็นที่พบวาเปนแผนงาน เปนแนวทางที่ดี มีการ

กระจายสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทําใหทุกสวนงานประสานสอดคลองกัน และมีผลลัพธที่เปน
เลิศในกระบวนการตรงกับเปาประสงคที่ต้ังไว ใหสรุปวาเปน “จุดแข็ง” และสําหรับประเด็นที่ไมเปน
ไปตามคุณลักษณะดังกลาว ใหสรุปวาเปน “โอกาสในการปรับปรุง” เพราะเปนโอกาสที่จะไดรับขอมูล
ที่สําคัญตอการปรับปรุงสวนราชการ
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ข้ันตอนที่ 6
จัดตั้งทีมงาน

การประเมินองคกร ตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลจริง จึงจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตามเกณฑ การมีทีมงานจะสามารถชวยในเร่ืองการเก็บขอมูล และการ
ดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไว

วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนสมาชิกรับผิดชอบในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

เกณฑหมวดที่ไดรับมอบหมาย

กระบวนการ
 ผูทําหนาที่ประเมินแตละคนเลือกสมาชิก 3 – 5 คน ซึ่งเปนผูที่มีความกระตือรือรนและมี

ความรูเปนอยางดีเกี่ยวกับกิจกรรมของสวนราชการที่เกี่ยวของกับเกณฑหมวดน้ัน
 ทีมงานกําหนดบทบาทของหัวหนาและสมาชิกในทีม
 หัวหนาทีมจัดเตรียมหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสมาชิกในทีม

ศึกษาเกณฑในหมวดที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และแผนการ
ประเมินองคกรในคร้ังน้ี

คําแนะนํา
สมาชิกในทีมควรมาจากหลายระดับในสวนราชการ เพื่อใหเกิดมุมมองและขอมูลที่
หลากหลาย
การเชิญบุคคลภายนอกสวนราชการ เชน ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียมาเปนสมาชิกใน

ทีมประเมิน จะชวยใหเห็นภาพในมุมมองที่ครอบคลุมขึ้น



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12

ข้ันตอนที่ 7
ดําเนินการประเมินองคกร

ผูทําหนาที่ประเมินของเกณฑแตละหมวดจะเปนผูนําทีมงานของตนในการเก็บรวบรวมขอมูล
และเตรียมตอบคําถาม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากสมาชิกในทีมในประเด็นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค
เพื่อคนหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของสวนราชการ

กระบวนการ
 ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 1-6 ใหอานแนวทางในการตอบเกณฑคุณภาพ การบริหาร

จัดการภาครัฐ ในมิติแนวทาง – การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ – การเรียนรู – การบูรณาการ
 ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 7 ใหอานแนวทางในการตอบเกณฑคุณภาพ การบริหาร

จัดการภาครัฐในมิติผลลัพธ
 แตละทีมทําความเขาใจคําถามในหมวดและหัวขอที่รับผิดชอบและเก็บรวบรวมขอมูลที่จะ

นํามาตอบในประเด็นสําคัญ  และเตรียมคําตอบ
 ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 1 – 6 ใหดําเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 5 ฝกประเมินองคกร

ดวยตนเอง
 ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 7 ใหทํางานรวมกับทีมงานอ่ืน ๆ ในการเชื่อมโยงผลลัพธกับ

แนวทางปฏิบัติ
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินประชุมแลกเปลี่ยนผลประเมิน เพื่อหาขอสรุปถึง “จุดแข็ง” และ

“โอกาส” ในการปรับปรุงของสวนราชการ
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินสรุป ลงมติเห็นชอบ ลงคะแนนในหัวขอที่ประเมิน และบันทึก

“จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุง” ที่ไดจากการประชุม
 การอางอิงไปที่แตละหัวขอของเกณฑชวยใหไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ

ปรับปรุงและการยอมรับของผูบริหาร
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินตกลงรวมกันถึงสิ่งที่เปนประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับทุกหัวขอ

(Key Theme)
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คําแนะนํา
ประธานในที่ประชุมควรควบคุมการอภิปรายใหอยูในประเด็นของ “สิ่ง” ที่ตองทําใหสําเร็จ

ไมใช “วิธีการ” ที่จะทําใหสําเร็จ
ไมมีการตัดสิน ผิด  ถูก ไมมีการหาตัวคนผิด และยังไมกําหนดแนวทางแกไขในขั้นตอนน้ี
จะปดการอภิปรายในแตละหัวขอ ตอเมื่อไดขอตกลงในเร่ืองสิ่งที่จําเปนตองปรับปรุงและมี

การใหคํามั่นที่จะสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลง
การสรุปคะแนนรวมกันควรเปนไปดวยเหตุผลและหลักฐาน ไมใชการตกลงยินยอมเพราะ

ความเหน่ือยลา หรือเฉลี่ยคะแนนออกมาโดยไมมีการชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐาน
คะแนนที่ไดรับไมสําคัญเทากับการไดทบทวนถึงสิ่งที่สวนราชการไดดําเนินการไป และการ

ไดรับขอมูลที่เปนความจริงมาวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ตอไป
ขอพึงปฏิบัติสําหรับการประเมินองคกรดวยตนเอง
 ประเมินสิ่งที่สวนราชการไดวางระบบไวและปฏิบัติไปแลว (อดีตจนถึงปจจุบัน ณ วันที่

ทําการประเมินองคกร ไมใชสิ่งที่สวนราชการต้ังใจจะทําในอนาคต)
 ประเมินวาไดมีอะไร ทําอะไร อยางไร เปน “จุดแข็ง” หรือ “มีโอกาสในการปรับปรุง”

เร่ืองอะไรบาง แตจะยังไมมีการระบุถึงวิธีการแกไขในขั้นตอนการประเมินน้ี
 ไมมีการกลาวโทษกันวา เพราะใครทําหรือไมทําอะไร จึงทําใหสวนราชการขาดสิ่งน้ัน ๆ

หรือไดคะแนนนอย
 ผูทําหนาที่ประเมินทุกคนมีความเขาใจถึงเปาประสงคของการประเมินตรงกัน
 อาจแบงการอภิปรายเปนคร้ังละหมวด หรือคร้ังละหัวขอ เพื่อไมใหเกิดความเหน่ือยลา

จนเกินไป และเกิดการประเมินใหผาน ๆ ไป โดยไมมีรายละเอียดและไมเกิดประโยชน
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ข้ันตอนที่ 8
วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงและจัดลําดับ

หลังจากการประเมินองคกร  สวนราชการอาจพบ “โอกาสในการปรับปรุง” หลายขอ
การวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ “โอกาสในการปรับปรุง” จะชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยูมาใชอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุง” เพื่อชวยในการจัดทํา

แผนปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงสวนราชการ

กระบวนการ
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินตัดสินใจรวมกันถึงปจจัยที่จะนํามาใชในการพิจารณา ซึ่งอาจ

รวมถึงขอจํากัดดานทรัพยากร
 “ลักษณะสําคัญขององคกร” ที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่มีความสําคัญ

สําหรับองคกร จะชวยในการกําหนดปจจัยที่จะนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญ
 ตัวอยางปจจัยในการตัดสินใจ เชน ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ

ผลกระทบตอสวนราชการ คาใชจาย ระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวนบุคลากรที่มีอยู
 กลุมผูทําหนาที่ประเมินจัดลําดับความสําคัญ “โอกาสในการปรับปรุง” ที่พบเทียบกับ

ปจจัยตางๆ (ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง ดังแสดงในตารางที่ 2)

คําแนะนํา
ในการประเมินองคกรดวยตนเองในปแรก ๆ  สวนราชการควรเลือกเร่ืองที่สามารถปรับปรุงให

สําเร็จไดไมยากนัก  เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการเห็นถึงความสําเร็จ และประโยชนจากการดําเนินการ
น้ี  ซึ่งจะเปนการจูงใจใหมีบุคลากรใหความรวมมือมากขึ้น
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ระดับผลกระทบ
นอย มาก

ปรับปรงุงาย
ผลกระทบนอย

ปรับปรงุงาย
ผลกระทบมาก

ปรับปรงุยาก
ผลกระทบนอย

ปรับปรงุยาก
ผลกระทบมาก

ตารางที่ 2 แสดงการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง

เมื่อพิจารณาทรัพยากรที่สวนราชการมีอยูแลว สวนราชการอาจไมสามารถแกไขทุกประเด็น
ปญหาไดในเวลาเดียวกัน สวนราชการอาจเลือกสิ่งที่ปรับปรุงงายแตใหผลกระทบมากมาดําเนินการกอน
แลวจึงดําเนินการกับประเด็นที่เหลือในโอกาสตอไป

คว
าม

ยาก
งาย

ขอ
งกา

รป
รัป

รุง
ยาก
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ข้ันตอนที่ 9
การจัดทําแผนปรับปรุงแกไขตามลําดับความสําคญั

การทําใหมั่นใจวาการประเมินองคกรเปนประโยชนตอสวนราชการ “โอกาสในการปรับปรุง”
ที่พบจากการประเมินจะไดรับการแกไข สวนราชการตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปรับปรุง

วัตถุประสงค
เพื่อนําผลลัพธจากการประเมินองคกรมาจัดทําเปน Roadmap ในการปรับปรุงสวนราชการ

กระบวนการ
 ผูทําหนาที่ประเมินเปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการปรับปรุงในประเด็นที่จัดลําดับ

ความสําคัญไวในอันดับตน ๆ
 ในการจัดทําแผนการปรับปรุง  สวนราชการควรกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในทุก

ขั้นตอน  รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและเวลาแลวเสร็จของแตละขั้นตอน
 ผูนําระดับสูงตองมีการสื่อสารแผนการปรับปรุงไปใหทั่วทั้งสวนราชการ
 ผูทําหนาที่ประเมินจะทําหนาที่ติดตามความกาวหนาของแผนการปรับปรุงและใหขอมูล

ปอนกลับ
 ผูนําระดับสูงตองสื่อสารถึงความกาวหนาของแผนการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ  รวมถึง

การเฉลิมฉลอง  ยกยองชมเชยเมื่อประสบผลสําเร็จตามแผน

คําแนะนํา
เมื่อมีการมอบหมายใหผูทําหนาที่ประเมินแตละคนหรือแตละกลุมรับผิดชอบในการจัดทํา

แผนการปรับปรุงแลว  ควรมีการนําแผนทั้งหมดมาประชุมรวมกัน  เพื่อปรับเทียบใหแผนสอด
ประสานกัน  เน่ืองจากในขั้นตอนของแผนตาง ๆ อาจมีความตองการใชทรัพยากรหรือกลุมคนกลุม
เดียวกันในบางประเด็น  หรือมีการออกแบบระบบงานที่จะปรับปรุงขัดแยงกัน หรื อมีงานบางสวนที่
สามารถปรับปรุงเพียงคร้ังเดียวแตใหผลในการแกไขไดหลายปญหา (ตัวอยางการจัดทําแผนปรับปรุง
ดังแสดงในตารางที่ 3)

หลังจากแผนปรับปรุงไดรับการอนุมัติแลว  ผูรับผิดชอบ และผูเกี่ยวของตองดําเนินการแกไข
ปรับปรุงตามแผนที่กําหนดไว และมีการติดตามผลการปรับปรุงในแตละขั้นตอนตามความเหมาะสม
บางกรณีอาจมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป  หลังจากน้ันควรมีการ
ทบทวน หรือประเมินซ้ําวาการปรับปรุงดังกลาวสงผลตอความมีประสิทธิผลของสวนราชการมากนอย
เพียงใด และมีประเด็นใดที่ควรนํามาดําเนินการตอไป
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 ตามการจัดลําดับความสําคัญ 
ประเด็นปรบัปรุงเรื่อง : การปรับปรุงฐานขอมูลปจจุบัน..................................................................................................
เปาหมาย : ......มีขอมูลท่ีเปนปจจุบันเพื่อใชในการกําหนดทิศทางระยะส้ันและระยะยาว
..................................................
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : ......มีขอมลูท่ีเปนปจจุบันสําหรับกระบวนการวางแผนในเดือนมีนาคม 2548..................................

ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบเริ่มตน ส้ินสุด
1
2
3
4

ศึกษาขอมูลท่ีมอียูในปจจุบัน
เก็บขอมูลผูรับบริการ
สํารวจความตองการของชุมชน
ปรับปรงุฐานขอมูลใหทันสมัย

ต.ค. 47
ต.ค. 47
ธ.ค. 47
ต.ค. 47

พ.ย. 47
ม.ค. 48
ธ.ค. 47
มี.ค. 48

-
40,000
20,000
50,000

ฝายเทคโนโลยี
ฝายบริการ
ฝายบริหาร

ฝายเทคโนโลยี

รวมงบประมาณ 110,000

อนุมัติโดย นายรุงเรือง กาวไกล วันท่ี 10 กันยายน 2547

ตารางที่ 3 การจัดทําแผนการปรับปรุงจากผลการประเมินองคกรดวยตนเอง
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ข้ันตอนที่ 10
การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

การประเมินองคกรดวยตนเอง  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางสม่ําเสมอจะชวยให
สวนราชการมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  อยางไรก็ตาม  ตัวกระบวนการประเมินองคกรเองก็ควรไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองดวย  เพื่อใหสามารถลดรอบเวลาในการรวบรวมสารสนเทศ  รวมทั้งแกไขปญหา
อุปสรรคที่พบในระหวางการประเมินดวย

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง

กระบวนการ
 ผูนําระดับสูงจะไดรับขอมูลปจจัยความสําเร็จและอุปสรรค  จากการประเมินองคกรดวย

ตนเอง  จากผูทําหนาที่ประเมิน  สมาชิกของทีมประเมิน  และหัวหนาทีมที่นําแผนการ
ปรับปรุงไปดําเนินการ  สวนราชการตองนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการประเมินองคกรในรอบถัดไป

 ในขั้นตอนสุดทายของการประเมินน้ี  สวนราชการควรกําหนดและวางแผนการประเมิน
ในรอบถัดไป  โดยมุงเนนใหเกิดการประเมินในเชิงลึกมากขึ้ น  เชน  ในคร้ังแรกอาจ
ประเมินเฉพาะสวน “ลักษณะสําคัญขององคกร” ในรอบถัดไป  ใหประเมินเกณฑใน
หมวดอ่ืน ๆ เปนตน

คําแนะนํา
ปจจัยที่ตองนํามาอภิปรายเพื่อปรับปรุงกระบวนการ  อาทิ  สิ่งที่ปฏิบัติไดดีแลว  สิ่งที่ควร

ปรับปรุง  ปญหาอุปสรรคที่พบ  การเลือกผูเขารวมเปนทีมงาน  การสื่อสารในเวลาที่เหมาะสม  รอบเวลา
บทบาทและความรับผิดชอบ
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ลักษณะสําคัญขององคกร

1. ลักษณะองคกร 2. ความทาทายตอองคกร

ก. ลักษณะพ้ืนฐาน
ของสวนราชการ

ข. ความสัมพันธ
ภายในและ

ภายนอกองคกร

ก. สภาพ
การแขงขัน

ข. ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร

ค. ระบบ
การปรับปรงุผล
การดําเนินการ
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ลักษณะสําคัญขององคกร : 1. ลักษณะองคกร

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. ลักษณะ
พ้ืนฐาน
ของสวน
ราชการ

(1) - พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย
ของสวนราชการคืออะไรบาง

- มีแนวทางและวิธีการอยางไร
ในการใหบริการแกผูรับบริการ

(2) - วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร
- เปาประสงคหลักของสวนราชการ

คืออะไร
- วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร
- คานิยมของสวนราชการที่กําหนด

ไวคืออะไร

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรใน
สวนราชการเปนอยางไร เชน
ระดับการศึกษา อายุ สายงาน
ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษ
ในการปฏิบัติงาน เปนตน

(4) สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ
และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญ
อะไรบางในการใหบริการและ
การปฏิบัติงาน

(5) สวนราชการดําเนินการภายใต
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ท่ีสําคัญอะไรบาง

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(1) แนวทางและวิธีการใหบริการแกผูรับบริการ อาจสงมอบโดยตรง หรือผานสวนราชการอ่ืน

องคกรภายนอกหรือผูรับจางตัวแทนชวง

- “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสาร
ตาง ๆ ทั้งน้ีรวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย

- ในการตอบคําถามขอน้ี ควรระบุเฉพาะผูรับบริการหลักเทาน้ัน เพราะการกําหนดผูรับบริการจะมี
ความเชื่อมโยงไปยังคําถามขออ่ืน ๆ ในเร่ืองการกําหนดชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความ
ตองการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งจะตองครอบคลุมทุกกลุมตามที่ไดระบุไว

(3) “บุคลากร” ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว

- ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ใหอธิบายถึง จํานวนบุคลากร ชวงอายุ เพศ ระดับการศึกษา
(ใหระบุการศึกษาตามจริง ไมใชตามวุฒิที่ใชบรรจุเขารับราชการ)

- ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดที่จําเปนในดานความปลอดภัย สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม ในการปฏิบัติงานในบางตําแหนงที่สวนราชการไดกําหนดไว เชน สวนราชการที่
มีการปฏิบัติงานในพื้นที่มีสารเคมีหรือรังสี จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสอบระดับ
สารเคมีหรือรังสีในรางกายไมใหเกินปริมาณที่เปนอันตราย

(4) - เทคโนโลยี หมายถึง ระบบการทํางานที่ทันสมัย หรือองคความรูใหมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อุปกรณ (Equipment) หมายถึง สิ่งที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร
อุปกรณในหองปฏิบัติการ

- สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) หมายถึง สิ่งที่ทําใหผูรับบริการและผูปฏิบัติงานไดรับความ
สะดวก เชน สถานที่ใหบริการ สถานที่ทํางาน สถานที่จอดรถ

(5) “กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ” หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่ออกโดย
หนวยงานอ่ืนที่ไมเปนการบังคับกับสวนราชการทั่วไป หรือออกโดยสวนราชการของทาน ซึ่งเปน
ขอผูกพันที่สําคัญที่สวนราชการของทานตองปฏิบัติตาม เชน กรมทางหลวง ตองดําเนินการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ โรงงานผลิตยาขององคการเภสัชกรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing
Practice – GMP) เปนตน
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ลักษณะสําคัญขององคกร : 1. ลักษณะองคกร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. ความ
สัมพันธ
ภายใน
และ
ภายนอก
องคกร

(6) โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการ
ที่แสดงถึงการกํากบัดูแลตนเองท่ีดี
เปนเชนใด

(7) สวนราชการหรอืองคกรท่ีเกี่ยวของกัน
ในการใหบริการหรอืสงมอบงานตอกัน
มีหนวยงานใดบาง และมีบทบาท
อยางไรในการปฏบิัติงานรวมกัน
- ขอกําหนดท่ีสําคัญในการ
ปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง

- มีแนวทางและวิธกีารส่ือสาร
ระหวางกันอยางไร

(8) - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียหลักของสวนราชการ
คือใครบาง

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียเหลานี้มีความตองการและ
ความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง

- แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวาง
กันคืออะไร

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(6) - “การกํากับดูแลตนเองที่ดี” (Organizational Governance) หมายถึง การจัดการเพื่อใหเกิด

การควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของสวนราชการ
- ในการตอบคําถาม ใหอธิบายโครงสรางและระบบวิธีการควบคุมเพื่อสรางหลักประกัน

ในดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการ ความรับผิดชอบในดาน
การเงิน และการปองกันและปราบปรามการทุ

- จริตและประพฤติมิชอบ และในดานการปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

(7) - “สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ” หมายถึง สวนราชการหรือองคกรที่
ตองปฏิบัติงานรวมกันในการใหบริการ เชน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสิ่งแวดลอม
ตองปฏิบัติงานรวมกันเพื่อออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงงาน
- สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการสงมอบงานตอกัน หมายถึง สวนราชการหรือองคกร
ที่ตองรับผลการดําเนินการหรือขอมูลจากสวนราชการอ่ืน ๆ จึงจะสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดสําเร็จ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตองไดรับขอมูล
ดานเศรษฐกิจจากกระทรวงตาง ๆ เพื่อใหสามารถรายงานผลการเติบโตทางเศรษฐกิจได เปนตน
ขอกําหนด (Requirement) ที่สําคัญที่สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นเพื่อการ
ปฏิบัติงานรวมกัน เชน ความรวดเร็ว ความถูกตอง คาใชจาย เปนตน
- แนวทางและวิธีการสื่อสารตาง ๆ ควรเปนลักษณะ 2 ทิศทาง ซึ่งอาจเปนการติดตอโดยบุคคล
หรือทางอิเล็กทรอนิกส ทางโทรศัพท และ/หรือทางเอกสาร
- สวนราชการอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการเหลาน้ี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภารกิจหรือสภาพแวดลอม

(8) - “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการของทาน เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากร
ในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย
- แมวาผูรับบริการเปนสวนหน่ึงในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แตควรแยกผูรับบริการที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหน่ึง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังไดอยางชัดเจนในหมวด 3 (การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)
“ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย” อาจหมายถึงการ
สงมอบที่ตรงเวลา การใหบริการที่รวดเร็ว และผูใหบริการที่สุภาพ
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ลักษณะสําคัญขององคกร : 2. ความทาทายตอองคกร

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. สภาพ
การแขงขัน

(9) - สภาพการแขงขันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศของ
สวนราชการเปนเชนใด (*)

- ประเภทการแขงขนั และจํานวน
คูแขงขันในแตละประเภท
เปนเชนใด

- ประเด็นการแขงขันคืออะไร
และผลการดําเนินการปจจุบัน
ในประเดน็ดังกลาวเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร

(10) - ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสวนราชการ
ประสบความสําเร็จเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขงขันคอือะไร

- ปจจัยแวดลอมทีเ่ปล่ียนแปลงไป
ซ่ึงมีผลตอสภาพการแขงขนัของ
สวนราชการคืออะไร

(11) - ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูล
เชิงแขงขันมีแหลงขอมูล
อยูที่ใดบาง

(12) - ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูล
เชิงเปรียบเทียบและขอมูล
เชิงแขงขนัมีอะไรบาง (ถามี)

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(9) การแขงขันแบงเปน 2 ประเภท  ไดแก 1) การแขงขันเพื่อความเปนเลิศโดยการจัดระดับ

เทียบเคียง (Benchmarking) กับองคกรที่เปนเลิศ และ 2) การแขงขันเพื่อความอยูรอด โดย
เทียบเคียงกับองคกรที่มีผูรับบริการในกลุมเดียวกัน
5

- “การแขงขันเพื่อความเปนเลิศโดยการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) กับองคกรที่เปน
เลิศ” หมายถึง การคนหากระบวนการและผลลัพธ  ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติและดําเนินการอยางดี
เยี่ยมในสวนราชการดวยกันหรือองคกรอ่ืนที่มีหนาที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน  เพื่อการเรียนรู
และปรับปรุงอยางกาวกระโดด

- “การแขงขันเพื่อความอยูรอด” หมายถึง การคนหาสวนราชการดวยกันหรือองคกรอ่ืนที่มี
ผูรับบริการในกลุมเดียวกันซึ่งเปนคูแขง  ทั้งน้ี  เพื่อรักษาฐานกลุมผูรับบริการไวกับสวนราชการ

การแขงขันภายในประเทศ อาจแบงเปน 1) การแขงขันระหวางหนวยงานภาครัฐ (กรม หรือ
จังหวัด) ที่มีหนาที่รับผิดชอบเหมือนหรือคลายคลึงกัน  เพื่อเปนองคกรที่เปนเลิศในดานน้ันๆ 2)
การแขงขันกับองคกรเอกชน  เพื่อความอยูรอดของสวนราชการ เมื่อมีการเปดโอกาสให
ภาคเอกชนเขามาแขงขัน เชน การเปดโอกาสใหโรงพยาบาลเอกชนที่มีตนทุนตอหนวยตํ่ากวา
หรือคุณภาพดีกวามาใหบริการ

การแขงขันภายนอกประเทศ อาจแบงเปน 1) การแขงขันกับองคกรภาครัฐในตางประเทศที่มี
ภารกิจคลายคลึงกัน  เพื่อเปนองคกรที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล เชน สํานักงาน
ก.พ.ร. กับ Public Service Division (PSD) ประเทศสิงคโปร และประเทศอ่ืนๆ เปนตน 2) การ
แขงขันในบานะตัวแทนของประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ
เชน กรมสงเสริมการสงออก  ตองเพิ่มสวนแบงตลาดสําหรับสินคาไทยในตลาดโลก

- “ประเด็นการแขงขัน” หมายถึง 1) ประเด็นที่สวนราชการเห็นวา  องคกรที่เปนเลิศสามารถ
ดําเนินการไดดีกวาหรือมีประสิทธิภาพมากกวา 2) ประเด็นที่สวนราชการเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินการของคูแขง

- ประเด็นที่สวนราชการนํามาเปรียบเทียบน้ัน  จะเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่สําคัญของ
องคกรหรือเปรียบเทียบบางกระบวนการ เชน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา หรือ
ระยะเวลาในการใหบริการ เปนตน

(10) “ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จ” อาจไดแก การใหบริการผานทาง
อิเล็กทรอนิกส สถานที่ต้ังอยูใกลกับผูรับบริการ

(11) แหลงขอมูล เชน Institution for Management Development (IMD), Word Economic Forum
(WEF), การจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) กับสวนราชการอ่ืนหรือองคกรภายนอก
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ลักษณะสําคัญขององคกร : 2. ความทาทายตอองคกร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. ความ
ทาทายเชิง
ยุทธศาสตร

(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ของสวนราชการคืออะไร
- ความทาทายตามพันธกิจ
- ความทาทายดานปฏบิัติการ
- ความทาทายดานทรัพยากร

บุคคล

หมายเหตุ
(13) - ความทาทายเชิงยุทธศาสตร หมายถึง สิ่งที่องคกรตองเอาชนะเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตร

- ตัวอยางความทาทายตามพันธกิจ เชน สถาบันการศึกษามีพันธกิจเกี่ยวกับการผลิตกําลังคน
ใหออกไปรับใชสังคม ความทาทายตามพันธกิจ อาจไดแก การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของสังคมของประเทศ

- ตัวอยางความทาทายดานปฏิบัติการ เชน การใหบริการโดยใชเทคโนโลยีใหม การลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน

- ตัวอยางความทาทายดานทรัพยากรบุคคล เชน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศนของบุคลากรในองคกร

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
27

รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ลักษณะสําคัญขององคกร : 2. ความทาทายตอองคกร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ค. ระบบการ
ปรับปรุง
ผลการ
ดําเนินการ

(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสวนราชการ
เพ่ือใหเกิดผลการดําเนนิการที่ดี
อยางตอเนื่องมีอะไรบาง

(15) ภายในองคกรมีแนวทางในการ
เรียนรูขององคกรและมีการ
แลกเปล่ียนความรูอยางไร

หมายเหตุ
(14) - “การปรับปรุงประสิทธิภาพ” หมายถึง การประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานหลัก

อยางเปนระบบ

- ตัวอยางแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เชน การดําเนินการ
เร่ือง Blueprint for Change ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000

- เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่ใชสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ แนวทางในการประเมินกระบวนการ
ทํางานหลัก เชน การวัดจากจุดคุมทุน การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน การลดคาใชจาย

- คําถามน้ีมุงหวังที่จะใหสวนราชการใสใจกับการปรับปรุงศักยภาพการดําเนินการ และชวยให
สวนราชการและผูตรวจประเมินกําหนดบริบทของแนวทางที่จะใชในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมวด 1 การนําองคกร

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ค. การทบทวนผล
การดําเนินการ

ของสวนราชการ

ข. การกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ข. การดําเนินการ
อยางมี

จริยธรรม

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ

ชุมชนที่สําคัญ

ก. การกําหนด
ทิศทางของ
สวนราชการ
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร : 1.1 การนําองคกร

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. การ
กําหนด
ทิศทาง
ของสวน
ราชการ

(1) - ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ
อยางไรในการกําหนดในเรือ่งวิสัยทัศน
เปาประสงคระยะส้ันและระยะยาว คานิยม
และผลการดําเนินการที่คาดหวังไว รวมทั้ง
การถายทอดใหบคุลากรในสวนราชการ
นําไปปฏิบัติ

- ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว
ผูบริหารของสวนราชการไดคาํนึงถึง
ความตองการหรือผลประโยชนของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยยึดหลักความโปรงใสและ
ความชัดเจนอยางไร

- ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไร
ในการส่ือสารในเรื่องดังกลาวแบบ 2
ทิศทางอยางชัดเจนและเปนรปูธรรมไปสู
บุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดยผานระบบ
การนําองคกร

(2) ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไร
ในการสรางบรรยากาศ
- เพ่ือใหเกิดการกระจายอํานาจ  การตัดสินใจ
นวัตกรรม และความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
- เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ทั้งในระดับ

สวนราชการและผูปฏิบตัิงาน
- เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตอง

ตามกฎระเบียบ   และหลักจริยธรรม

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(1) “ผูบริหารของสวนราชการ” หมายถึง หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และ

หัวหนาหนวยงานที่รายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการ

- “ผลการดําเนินการ” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ที่ไดจากระบวนการผลผลิต
และบริการ ซึ่งทําใหสามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธ ที่ผานมา
และองคกรอ่ืน ๆ ผลการดําเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไมใชการเงินตามพันธกิจ

- “การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง” หมายถึง การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและ
ผูรับสาร

- “การสื่อสาร” หมายรวมถึง การสื่อสารดวยวาจา เอกสาร กริยาทาทาง และการประพฤติตนเปน
ตัวอยางที่ดี

“ระบบการนําองคกร” Leadership System) หมายถึง วิธีการบริหาร ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ที่ผูบริหารสวนราชการนํามาใชทั่วทั้งสวนราชการ ซึ่งเปนพื้นฐานและวิธีที่ใชในการ
ตัดสินใจเร่ืองสําคัญ การสื่อสาร และการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและกลไกใน
การตัดสินใจ การเลือกสรร และการพัฒนาผูนําและผูบังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสรางคานิยม
ทิศทาง และความคาดหวังผลการดําเนินการ

(2) “การสรางบรรยากาศ” หมายถึง การที่ผูบริหารจัดใหมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชความรูความสามารถ และมีความพรอมในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การเปนตัวอยางที่ดี การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน การสงเสริมใหแสดง
ความคิดเห็น การใหเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร

“การกระจายอํานาจการตัดสินใจ” (Empowerment) หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร รวมถึงการมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนน
ใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสวนราชการ ทั้งน้ี การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุน เพื่อใหเกิด
การตัดสินใจที่เหมาะสม
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร : 1.1 การนําองคกร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี

(3) ในการกํากบัดูแลตนเองท่ีดี
สวนราชการและผูบริหารดําเนินการ
อยางไรในเรื่องที่สําคัญตอไปนี้
- ความรับผิดชอบตอการปฏบิัติงาน

ของสวนราชการ
- ความรับผิดชอบดานการเงนิ

และการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การปกปองผลประโยชนของ
ประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายเหตุ
(1) - “การกํากับดูแลตนเองที่ดี” (Organization Governance) หมายถึง การจัดการเพื่อใหเกิดการ

ควบคุม และการตรวจสอบการดําเนินการของสวนราชการ รวมทั้งความรับผิดชอบในดานตาง ๆ
ของผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ อาจรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการ
ของสวนราชการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูลขาวสาร และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ในการตอบคําถาม ใหอธิบายวิธีการกําหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสรางหลักประกัน
ในดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ ความรับผิดชอบดานการเงิน และ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปกปองกันผลประโยชนของ
ประเทศ และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งน้ี ตองอางอิงกับ “ลักษณะสําคัญขององคกร”
ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร : 1.1 การนําองคกร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ค. การ
ทบทวน
ผลการ
ดําเนินการ
ของสวน
ราชการ

(4) - ผูบรหิารของสวนราชการ
ดําเนินการอยางไรในการทบทวน
ผลการดําเนินการของสวนราชการ

- ผูบริหารของสวนราชการใชผล
การประเมินและทบทวนดงักลาว
มาประเมินความสําเร็จของการ
บรรลุเปาประสงคระยะส้ันและ
ระยะยาวของสวนราชการอยางไร

- ผูบรหิารของสวนราชการนําผลการ
ประเมินและทบทวนนี้มาใชในการ
ประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการที่
เปล่ียนแปลงไปของสวนราชการ
อยางไร

(5) – ตัวช้ีวัดสําคัญที่ผูบริหารของ
สวนราชการทบทวนเปนประจํา
มีอะไรบาง

- ผลการทบทวนทีผ่านมาเปน
อยางไร

(6) - ผูบริหารของสวนราชการมีวิธีการ
อยางไรในการนําผลการทบทวน
ดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงทัง้อยาง
ตอเนื่องและอยางกาวกระโดด
รวมทั้งใชเปนโอกาสในการสราง
นวัตกรรม

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร : 1.1 การนําองคกร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

- ผูบริหารของสวนราชการใชวิธีการ
อยางไรในการนําผลการทบทวน
ไปปรับปรุงและนําไปสูการปฏิบตัิ
ทั่วทั้งสวนราชการ รวมถึงผูมีสวน
เกี่ยวของ

(7) - ผูบริหารของสวนราชการในแตละ
ระดับไดรับการประเมินผลงาน
อยางไร

- สวนราชการนําผลจากการประเมิน
ผลงานของผูบริหารไปปรบัปรุง
ระบบการนําองคกรของผูบริหาร
ทุกระดับอยางไร

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(4) ในการทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการ ผูบริหารของสวนราชการ ควรใชขอมูลจาก

- หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หัวขอ 4.1 ข.)

- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (หัวขอ 2.1 และหัวขอ 2.2)

- ผลการตรวจประเมิน ทั้งการตรวจประเมินภายในองคกรเอง และการตรวจประเมินจากองคกร
หรือบุคคลภายนอก

(6) ในการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ ใหสวนราชการคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน
ความพรอมของสวนราชการ งบประมาณในการดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ ความคุมคา
ของภารกิจ ผูสงมอบผลิตภัณฑและบริการ สวนราชการอ่ืนหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการ
ใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน เปนตน

“นวตักรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ หรือ
ประสิทธิผลของสวนราชการ รวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรม เปนการ
รับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซึ่งอาจเปนของใหมหรือนํามาปรับใชใหม
เพื่อการใชงานในรูปแบบใหม

“ผูมีสวนเกี่ยวของ” ที่ตองนําผลการทบทวนไปปรับปรุงและนําสูการปฏิบัติ เชน ผูสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการ และสวนราชการอ่ืนหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือ
สงมอบงานตอกัน

(7) “ผูบริหารของสวนราชการ” หมายถึง หวัหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และหัวหนา
หนวยงานที่รายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการ

การประเมินผลงานของผูบริหารของสวนราชการ สามารถใชขอมูลที่ไดรับจากผลการประเมิน
ตามหัวขอ 5.1 ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการใชผลสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรในสวนราชการน้ันและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ที่ทําอยางเปนทางการและ/
หรือไมเปนทางการ
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร :  1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

(8) - ในกรณีที่การบริการและการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบ
ตอสังคมสวน ราชการดําเนินการ
อยางไร

(9) - กระบวนการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด
และเปาหมายของสวนราชการ
ในการจัดการกับผลกระทบ
ในทางลบทีเ่กิดขึน้คืออะไร

(10) – สวนราชการไดคาดการณลวงหนา
ถึงผลกระทบในทางลบของการ
บริการและการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดขึ้นตอสังคมทัง้ในปจจบุัน
และอนาคตอยางไร

- สวนราชการมีการเตรียมการเชิงรุก
ในประเด็นดังกลาวอยางไร

หมายเหตุ
สวนราชการควรนําเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสําคัญตอสวนราชการไปประกอบการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร หัวขอ การจัดทํายุทธศาสตร (หัวขอ 2.1) การจัดการกระบวนการ
(หมวด 6) และควรรายงานผลลัพธหลัก ๆ ไวในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ หัวขอ 7.3 มิติ
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร :  1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การ
ดําเนินการ
อยางมี
จริยธรรม

(11) – ผูบริหารของสวนราชการ
ไดกําหนดวิธีปฏิบัตเิพ่ือให
สวนราชการมีการ
ดําเนินการอยางมี
จริยธรรมอยางไร

หมายเหตุ
(11) “การดําเนินการอยางมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่สวนราชการทําใหมั่นใจวาการตัดสินใจการ

ปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามมโนธรรมและหลักการของ
สวนราชการ และควรสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับของสวนราชการ รวมทั้ง
เปนพื้นฐานของคานิยมและวัฒนธรรมของสวนราชการ ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด”
ของการกระทําใด ๆ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การนําองคกร :  1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ
ชุมชนที่สําคัญ

(12) - สวนราชการดําเนินการอยางไรใน
การสนับสนุนและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สําคัญ
ตอสวนราชการ

- ชุมชนใดที่สําคัญกับสวนราชการ
ของทาน และมีวิธีเลือกชุมชน
ดังกลาวอยางไร

- มีวิธีการอยางไรในการเลือก
กิจกรรมที่จะสนบัสนุนชุมชน

- ผูบริหารของสวนราชการและ
บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนดังกลาวอยางไร

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(12) สวนราชการมีแนวทางในการเลือกชุมชนที่สําคัญไดหลายแนวทาง  เชน

1) ชุมชนที่สวนราชการต้ังอยู
2) ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาการดําเนินการของสวนราชการ
3) ชุมชนที่บุคลากรของสวนราชการเห็นสมควรสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน

การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน หมายถึง การดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมนอกเหนือหนาที่รับผิดชอบโดยตรง หรือเปนสวนขยายของงานในหนาที่ของสวนราชการ
เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอชุมชน เชน หนวยงานที่ไมมีหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง อาจ
จัดต้ังเปนชมรมอาสาสมัครสอนหนังสือใหเด็กดอยโอกาส ทั้งน้ี  งบประมาณดําเนินการตองไม
อยูในแผนการของงบประมาณแผนดิน

“การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน” มุงเนนใหผูบริหารและบุคลากรของสวนราชการ
เปนตัวอยางที่ดีในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 2.2 การถายทอดกลยุทธหลัก
เพื่อนําไปปฏิบัติ

ก. กระบวนการ
จัดทํายุทธศาสตร

ข. การคาดการณ
ผลการดําเนินการ

ก. การถายทอด
แผนปฏิบัติการ
ไปสูการปฏิบัติ

ข. เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. การจัดทํา
ยุทธศาสตร

(1) สวนราชการมีกระบวนการในการ
วางแผนยุทธศาสตรโดยรวมอยางไร
ใหระบุ
- ขั้นตอนและผูเก่ียวของที่สําคัญ
- กรอบเวลาท่ีใชในการวางแผนระยะ
ส้ันระยะยาว และเหตุผลที่ใชในการ
กําหนดกรอบเวลาเชนนั้น
- โปรดแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมใน

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับกรอบเวลาที่
กําหนดไว

(2) สวนราชการไดนําปจจัยตอไปนี้มา
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร
อยางไร ใหระบุวิธีการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
ที่เก่ียวของ
- ความตองการ ความคาดหวัง

ทั้งระยะส้ันและระยะยาวของ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งสวนราชการหรือองคกรอื่น
ที่ปฏิบตัิงานเก่ียวของกัน

- สภาพการแขงขัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศของสวนราชการ
(*)

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ : 2.1 การจัดทํายุทธศาสตรและกลศาสตร
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

- นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง
ที่สําคัญทางดานเทคโนโลยีและ
ดานอื่น ๆ ซ่ึงอาจมีผลตอบริการ
และการดําเนินการของสวน
ราชการ

- จุดแข็งและจุดออน รวมถึง
ทรัพยากรบุคคลและทรพัยากร
อื่น ๆ ของสวนราชการ

- การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสใน
การปรับเปล่ียนทรัพยากรที่มีอยู
ไปใชกับบริการหรือกิจกรรมทีมี่
ความสําคัญกวา

- ความเส่ียงในดานการเงิน สังคม
และจริยธรรม กฎหมาย ขอบังคบั
และดานอื่น ๆ

- การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือระดบัโลก

- ลักษณะเฉพาะของสวนราชการ
ของทาน

- จุดแข็ง จดุออนของสวนราชการ
หรอืองคกรอื่นทีป่ฏบิัติงาน
เก่ียวของกัน (*)

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(1) แผนยุทธศาสตร  หมายถึง  แนวทางการวางแผนดําเนินการเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกร

ไดแก  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  แผนปฏิบัติราชการ 1 ป  รวมทั้งแผนอ่ืนๆ ที่สวนราชการ
ดําเนินการอยู

กรอบเวลาที่ใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว หมายถึง ระยะเวลาจริงที่ใชในการ
ดําเนินการวางต้ังแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุดในการจัดทําแผน

(2) สภาพการแขงขัน ใหอางอิงขอมูลที่สวนราชการไดใหขอมูลไวในลักษณะสําคัญขององคกร
ขอ 2 ก. (9) สภาพการแขงขัน

ตัวอยางทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน งบประมาณ เวลา

ตัวอยางลักษณะของสวนราชการ เชน การตองใหบริการ 24 ชั่วโมง ขอจํากัดเร่ืองสถานที่
กฎระเบียบ เปนตน
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ : 2.1 การจัดทํายุทธศาสตรและกลศาสตร
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. เปา
ประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

(3) - ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก
มีอะไรบาง

- ใหระบเุปาหมายและระยะเวลาที่จะ
บรรลุเปาประสงคเหลานัน้

- ใหระบุลําดบัความสําคัญของ
เปาประสงคเหลานั้น

(4) - ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและ
กลยุทธหลัก สวนราชการไดให
ความสําคัญกับความทาทายตอ
องคกรที่ระบุไวในลักษณะสําคัญ
ขององคกร ขอ 2 อยางไร

- สวนราชการม่ันใจไดอยางไรวา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก

- - มีความสมดุลของโอกาสและ
ความทาทายในระยะส้ันและ
ระยะยาว

- - มีความสมดุลของความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
ทั้งหมด

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(3) “ประเด็นยุทธศาสตร” หมายถึง ประเด็นหลักที่หนวยงานตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goals) เปนสิ่งที่สวนราชการตองการใหบรรลุผลในแต
ละประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และเปาหมาย
(Targets) ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่มีความชัดเจนเปนรูปธรรม ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อใชประโยชนในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

“กลยุทธหลัก” (Strategies) จะแสดงใหเห็นถึงแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญ ๆ
อันเถือเปนกุญแจสําคัญตอการบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ไดมีการกําหนดไว
รวมทั้งเปนเงื่อนไขในการมอบหมายงานให “เจาภาพ” หรือหนวยงานผูรับผิดชอบตาง ๆ รับไป
ดําเนินการตอ

(4) ความทาทายตอองคกร คือ ความเชื่อมโยงกับความทาทายในเร่ืองตาง ๆ ที่ระบุไวในลักษณะ
สําคัญขององคกร ขอ 2
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : 2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนาํไปปฏิบตัิ

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. การ
ถายทอดแผน
ปฏิบตัิการ
ไปสูการ
ปฏิบตัิ

(5) สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการ
- ถายทอดแผนปฏิบตัิการเพื่อนําไปปฏิบตัิ

ใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธหลัก

- จัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถ
ปฏิบัติตามแผนไดสําเร็จ

- ทําใหผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัตติามแผน
มีความย่ังยืน

(6) - แผนปฏบิัติการที่สําคัญของสวนราชการ
มีอะไรบาง

- หากมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการให
บริการ รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย สวนราชการจะดําเนนิการอยางไร
เพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงดงักลาว

(7) แผนหลักดานทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก
และแผนปฏิบตัิการมีอะไรบาง

(8) - ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ใชติดตามความกาวหนา
ของแผนปฏิบตัิการมีอะไรบาง

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําให
ระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
โดยรวมเสริมใหสวนราชการมุงไปใน
แนวทางเดียวกัน

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(5) การจัดทํายุทธศาสตร (หัวขอ 2.1) และการถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ (หัวขอ 2.2) มี

ความเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับหัวขออ่ืน อาทิ

- หมวด 1 ดานการกําหนดและสื่อสารทิศทางของสวนราชการ โดยผูบริหารของสวนราชการ

- หมวด 3 ดานการรวบรวมความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนขอมูล
สําหรับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร

- หมวด 4 ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการวบรวมขอมูลที่
สําคัญ เพื่อสนับสนุนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อสรางพื้นฐานในการวัดผล และเพื่อ
ติดตามความคืบหนาของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติการ

- หมวด 5 ดานความตองการของระบบงาน การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งปจจัยดานทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผลมาจากแผนปฏิบัติการ

- หมวด 6 ดานขอกําหนดของกระบวนการ ที่เปนผลมาจากแผนปฏิบัติการ

- หมวด 7 ดานการบรรลุเปาประสงคที่สัมพันธกับยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติการ

ทรัพยากร รวมถึง บุคลากร เคร่ืองมือ สินทรัพยตาง ๆ

“ผลที่เกิดขึ้น” หมายถึง ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนน้ัน

(7) แผนหลักดานทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงกลุมผูปฏิบัติงานในทุกระดับในสวนราชการน้ัน

(8) ตัวชี้วัดที่จะนํามาใช ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกระบบ
ราชการ
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : 2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนาํไปปฏิบตัิ (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การ
คาดการณ
ผลการ
ดําเนินการ

(9) - เปาหมายการดําเนินการของ
แผนปฏบิัติการตามตัวช้ีวัดที่ระบุ
ในขอ 2.2 ก. (8) มีอะไรบาง

- เปาหมายการดําเนินการของ
แผนปฏบิัติการเปนเชนใด (*)
เม่ือเปรียบเทียบกับ
- - เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- - ผลการดําเนินการที่ผานมา
- - ผลการดําเนินการทีค่าดไว

ของคูแขง
- - ระดับเทียบเคียงที่สําคัญ

(Benchmark)

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรบับรกิาร
และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความรูเก่ียวกับ
ผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ
ของผูรบับริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การใหความสําคัญกับผูรบับรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย :  3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. ความรู
เก่ียวกับ
ผูรับบริการ
และผูมี
สวนได
สวนเสีย

(1) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
กําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

- สวนราชการไดคํานึงถึงผูรับบริการ
ท่ีพึงมีในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณาดังกลาวอยางไร

(2) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรใน
การรับฟงและเรียนรูความตองการ
และความคาดหวังหลัก ๆ ของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุม

- สวนราชการไดนําขอมูลดังกลาว
มาใชในการวางแผนปฏิบตังิาน
และการปรับปรุงกระบวนการ

รวมถึงการพัฒนาการบริการใหม ๆ
อยางไร

(3) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟง
และเรียนรูความตองการและ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียใหเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(1) - ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ

ทั้งน้ี รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย

- ในการตอบคําถามขอน้ี ควรระบุเฉพาะผูรับบริการหลักเทาน้ัน เพราะการกําหนดผูรับบริการจะ
มีความเชื่อมโยงไปยังคําถามขออ่ืน ๆ ในเร่ืองการกําหนดชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความ
ตองการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งจะตองครอบคลุมทุกกลุมตามที่ไดระบุไว

- “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการของทาน เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากร
ในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย

- แมวาผูรับบริการเปนสวนหน่ึงในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แตควรแยกผูรับบริการที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหน่ึง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของแตละกลุมไดอยางชัดเจน

การกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อาจกําหนดหรือจําแนกตามปจจัย
ใด ๆ  ก็ได  แตสวนราชการตองมีแนวคิดในการตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนได    สวนเสีย
ตามกลุมที่ไดกําหนดหรือจําแนกไว

ในการตอบคําถามในหัวขอน้ี ควรครอบคลุมตามกลุมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามที่ระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร ขอ 1 ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร

- “ผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต” ใหสวนราชการพิจารณาถึงงานที่มีผูรับบริการอยูแลวในปจจุบันและ
คาดวาจะมีเพิ่มมากขึ้น และ/หรืองานที่ไมเคยมีผูรับบริการมากอน แตคาดวาจะมีผูมาขอรับบริการ

- ผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต ตัวอยางเชน การทองเที่ยว ซึ่งมีการคาดการณวาจะมีนักทองเที่ยว
ตางชาติมากขึ้น  ดังน้ัน สวนราชการดานการทองเที่ยวตองนําขอมูลนักทองเที่ยวตางชาติที่คาดการณ
วาจะมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดหรือจําแนกกลุม
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวย ซึ่งในการน้ีจะสงผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป
ในการจัดเตรียมเจาหนาที่ที่มีความรูดานภาษาตางประเทศ ภาษาตาง ๆ หรือในกรณีที่สวน
ราชการมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใหม ก็ใหนํา
ขอมูลผูรับบริการที่พึงมีอนาคตจากนโยบายใหมน้ันมาประกอบการพิจารณาดวยเชนกัน
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หมายเหตุ
(2) “การรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง” หมายถึง การรวบรวมและบูรณาการ

ขอมูลตาง ๆ เชน ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง (Focus Group) การสํารวจความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ขอมูลจากเว็บไซต และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ

(3) - “เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ” (Keep Current) หมายรวมถึง การทําใหวิธีการรับฟงและ
เรียนรูทันตอความตองการและทิศทางของสวนราชการ และทันตอการเปลี่ยนแปลง

- วิธีการทําใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อาจรวมถึงการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เชน การรวบรวม
ขอมูลผานทางเว็บไซต
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การใหความสําคัญกับผูรบับรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย :  3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอกําหนด

PM QA
คําถาม เอกสาร

อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC
OBS C

H L
ก. การสราง
ความสัมพันธ
กับผูรับ
บริการและ
ผูมีสวนได
สวนเสีย

(4) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
สรางความสัมพันธกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ
สรางความประทับใจใหแกผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ซ่ึงจะสงผลใหสวนราชการมี
ภาพลักษณที่ดี และมีผูมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้น (*)

(5) - สวนราชการมีวิธีการอะไรบางที่ให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถตดิตอขอขอมูล ขอรบับริการ
หรือรองเรียนตอสวนราชการ

- สวนราชการมีแนวทางอยางไรใน
การกําหนดวิธีปฏิบัติของบคุลากร
ในสวนราชการ ในการติดตอกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

- สวนราชการม่ันใจไดอยางไรวา
บุคลากรที่เก่ียวของทุกคน
ไดปฏิบัตติามวิธีปฏิบัตทิี่กําหนดไว

(6) - สวนราชการมีกระบวนการจัดการ
ขอรองเรียนอยางไร

- สวนราชการม่ันใจไดอยางไรวา
ขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการ
แกไขอยางมีประสิทธิผลและ
ทันทวงทีตามกระบวนการที่
กําหนดไว

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การใหความสําคัญกับผูรบับรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย :  3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนได

สวนเสีย (ตอ)
ขอกําหนด

PM QA
คําถาม เอกสาร

อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC
OBS C

H L
- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียน
ทั้งหมดเพ่ือใชในการปรับปรุง
การดําเนินการของสวนราชการ

ของทานและสวนราชการอื่นที่
เก่ียวของ

(7) สวนราชการทําอยางไรเพ่ือให
วิธีการในการสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งวิธีการติดตอเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การใหความสําคัญกับผูรบับรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย :  3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การวัด
ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
และผูมี สวน
ได สวนเสีย

(8) - สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการ
วัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรบับริการและผูมีสวนได
สวนเสียแตละกลุม

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพ่ือให
การวัดดังกลาวไดขอมูลซ่ึงสามารถ
นําไปใชสรางความประทับใจและ
ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี

- สวนราชการนําผลการวัดความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจไป
ปรับปรุงการดําเนินการของ
สวนราชการอยางไร

(9) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการ
เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับอยาง
ทันทวงทีและนําไปใชดําเนนิการ
ตอไปได

(10) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
หาขอมูลและใชขอมูลเชิง
เปรียบเทียบในดานความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

(11) สวนราชการทําอยางไรเพ่ือให
วิธีการในการวัดความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(8) การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจในแตละกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหแบง

ตามกลุมที่จําแนกไวในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หัวขอ
3.1ก. ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย คําถาม (1)

- การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใชวิธีการ
ตาง ๆ เชน การสํารวจ การใหขอมูลปอนกลับทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ประวัติการ
ใหบริการแกผูรับบริการ การรองเรียน การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหไดรับภาพลักษณที่ดีหรือไดรับ
การกลาวถึงในทางที่ดี
- การวัดระดับความพึงพอใจ  อาจแสดงเปนตัวเลขและมีคาคําอธิบายประกอบ

- วิธีการรวบรวมขอมูล  อาจรวบรวมผานทางอินเทอรเน็ต  การติดตอโดยตรง  ผานบุคคลที่สาม
หรือโดยทางไปรษณีย

(9) วิธี “การติดตามในเร่ืองคุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที” เชน
การมอบหมายใหมีการสํารวจความคิดเห็นทันทีหลังจากใชบริการ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

4.1 การวัดและวิเคราะหผล
การดําเนินการของสวนราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศ
และความรู

ก. การวัดผลการ
ดําเนินการ

ข. การวิเคราะห
ผลการดําเนินการ

ก. ความพรอม
ใชงานของขอมูล
และสารสนเทศ

ข. การจัดการ
ความรู
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : 4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. การวัด
ผลการ
ดําเนินการ

(1) - สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการ
เลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ
ที่มีความสอดคลองและเช่ือมโยงกัน
เพ่ือใชในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินการของสวน
ราชการโดยรวม

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรใน
การใชขอมูลและสารสนเทศ
เหลานี้มาสนับสนุนการตดัสินใจ
ในสวนราชการและสนับสนุนให
เกิดนวัตกรรม

(2) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
เลือกขอมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจในสวนราชการ และ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม

(3) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการ
เหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลการ
ดําเนินการมีความไวในการบงช้ีถึง
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือ
ไมไดคาดการณ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสวนราชการ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
การวัดผลการดําเนินการ มีประโยชนตอการตัดสินใจโดยใชขอมูลจริงในการกําหนดทิศทางของ
สวนราชการ การจัดสรรทรัพยากร  รวมทั้งการปรับใหเกิดความสอดคลองในกระบวนการหลัก
ทั้งในระดับหนวยงานยอยและระดับสวนราชการ

(1) - “สอดคลองและเชื่อมโยงกัน” หมายถึง การประสานกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ
การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคหลักของสวนราชการ

- การสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิผล จําเปนตองมีความเขาใจรวมกันในเปาประสงค
รวมถึงการใชตัวชี้วัดและขอมูลที่เกื้อหนุนกันเพื่อชวยในการวางแผน การติดตามงาน การวิเคราะห
และการปรับปรุง

การติดตามผลการปฏิบัติงาน อาจเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน แลวแตความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของสวนราชการน้ัน

- “นวัตกรรม” (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ
กระบวนการหรือประสิทธิผลของสวนราชการ รวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
นวัตกรรมเปนการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซึ่งอาจเปนของใหมหรือ
นํามาปรับใชเพื่อการใชงานในรูปแบบใหม

- นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับองคกร เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอน
ไดแก การพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การดําเนินการ การประเมินผล
และการเรียนรู แมวานวัตกรรมมักจะเกี่ยวของกับเทคโนโลยีก็ตาม แตนวัตกรรมยังครอบคลุมถึง
กระบวนการหลัก ๆ ของสวนราชการ ซึ่งอาจไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดวย ไมวาจะดวย
การปรับปรุงอยางกาวกระโดด หรือดวยการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลที่ได

(2) - แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมถึงขอมูลกระบวนการจัดระดับเทียบเคียงกับองคกรที่เปนเลิศ
(Benchmarking) และการเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน (Comparisons)

- “การจัดระดับเทียบเคียงกับองคกรที่เปนเลิศ” หมายถงึ  การเฟนหากระบวนการและผลลัพธ
ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติและดําเนินการอยางดีเยี่ยมในกิจกรรมที่คลายคลึงกัน ภายในกลุมสวนราชการ
ดวยกัน หรือกับองคกรอ่ืน ๆ

- “การเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน” หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการระหวางสวนราชการ
กับองคกรคูแขง (กรณีที่มีการแขงขัน)
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หมายเหตุ
(3) วิธีการทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลการดําเนินการมีความไวในการบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง อาจ

มาจากกระบวนการทบทวนวิธีการวัดผล ความถี่ในการทบทวนระบบ การมีกระบวนการในการ
คนพบการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว การมีตัวชี้วัดที่หลากหลายและครอบคลุม การมีตัวชี้วัดที่
เปนเหตุ (Leading Indicator)
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : 4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การ
วิเคราะห
ผลการ
ดําเนินการ

(4) สวนราชการมีการวิเคราะหในเรื่อง
อะไรบาง เพ่ือชวยใหผูบรหิารของ
สวนราชการนําผลการวิเคราะหมาใช
ในการทบทวนผลการดําเนินการของ
สวนราชการ และนําไปใชในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร

(5) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ส่ือสารใหผูปฏิบัติงานในทุกระดับ
ไดรับทราบถึง ผลการวิเคราะห เพ่ือ
ใชเปนขอมูลสนบัสนุนการตดัสินใจ
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(4) - การวิเคราะห ประกอบดวย การตรวจประเมินแนวโนม การคาดการณในระดับสวนราชการและ

การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุและผล และการเชื่อมโยง เพื่อสนับสนุน
การทบทวนผลการดําเนินการ

- การวิเคราะหชวยใหทราบตนเหตุของปญหา และชวยในการจัดลําดับความสําคัญของการใช
ทรัพยากร

- การวิเคราะหจําเปนตองใชขอมูลทุกประเภท เชน ขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ขอมูลดานการเงิน ขอมูลในระดับปฏิบัติงาน และขอมูลในเชิงแขงขัน

(5) - ผูบริหารของสวนราชการควรนําผลการวิเคราะหไปใชในหมวด 1 การนําองคกร หัวขอ 1.1 ค.
การทบทวนผลการดําเนินการ และหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

- ผลการดําเนินการของสวนราชการ ควรนําไปรายงานในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
หัวขอ 7.1 – 7.4
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. ความ
พรอมใชงาน
ของขอมูลและ
สารสนเทศ

(6) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ทําใหขอมูลและสารสนเทศที่
ตองการมีความพรอมใชงาน และ
ทําใหบุคลากร   ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และองคกรอื่น ๆ
ที่ปฏิบัตงิานเก่ียวของกันสามารถ
เขาถึงขอมลูและสารสนเทศดังกลาว

(7) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ทําใหอุปกรณทีเ่ก่ียวกับสารสนเทศ
(ฮารดแวรและซอฟแวร) ที่ใชในสวน
ราชการมีความเช่ือถือได  ปลอดภัย
และใชงานงาย

(8) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ทําใหระบบการจัดการขอมูลและ
สารสนเทศ และอปุกรณที่เก่ียวกับ
สารสนเทศดงักลาวเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
สําหรับหัวขอ 4.2 การจัดทําสารสนเทศและความรู สวนราชการอาจดําเนินการตามกระบวนการ
และวิธีการของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน
ภาครัฐ (P.S.O) ระบบมาตรฐาน 1101 : ระบบขอมูล

(6) การทําใหขอมูลสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใชงานน้ัน สวนราชการตองเตรียมความพรอม
ภายในสวนราชการของตนเอง หากเปนระบบที่ตองเชื่อมโยงกับสวนราชการภายนอก สวนราชการ
อาจขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน

ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน เน่ืองจากการมีการ
ติดตอประสานงานกับสวนราชการและองคกรอ่ืน  รวมถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยผานอินเทอรเน็ต (Internet) อี-บิสซิเนส (e-Business) และ อี-คอมเมิรซ (e-Commerce)
เพิ่มขึ้น รวมทั้ง อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของการสื่อสารในสวนราชการดวย

“สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐและตองดําเนินการ
ใหมีระบบเครือขายหนวยงานยอยภายในจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงคที่จะลดขั้นตอนที่ไมจําเปนลดความสูญเสีย
ดานทรัพยสินและเวลาใหแกประชาชน ตัวอยางเชน การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารแกประชาชน
เพื่อใหบริการสืบคนขอมูล การจัดทําเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปนแหลงขอมูลสวนกลางให
หนวยงานภายนอกสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
64

รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การ
จัดการ
ความรู

(9) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
จัดการความรูเพ่ือใหเรือ่งตอไปนี้
บรรลุผล
- การรวบรวม และถายทอดความรู
ของบุคลากรในสวนราชการ

- การรับการถายทอดความรูที่มี
ประโยชนจากผูรับบริการ  ผูมี
สวนไดสวนเสีย  และองคกรอื่น

- การแสวงหาและแลกเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ

(10) สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพ่ือให
ขอมูล สารสนเทศ และความรูของ
สวนราชการมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้

- - ความครอบคลุม
- - ความรวดเร็ว
- - ความถูกตอง
- - ความทันสมัย
- - ความเช่ือมโยง
- - ความนาเช่ือถือ
- - ความสามารถในการเขาถงึ
- - ความสามารถในการตรวจสอบ
- - การมีสวนรวมในกระบวนการ

ขอมูล
- - ความปลอดภัย
- - การรักษาความลับ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
“ความครอบคลุม” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเพื่อใหเกิดระบบเครือขายการทํางาน ทําใหได
ขอมูลเชิงพลวัตที่ทันสมัย ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน
การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่จัดเก็บขอมูลของหนวยงานตนเองและหนวยงานอ่ืน ๆ ให
ครอบคลุมพื้นที่การดําเนินงาน การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางครบถวน
“ความรวดเร็ว” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองมีการจัดระบบฐานขอมูลที่สามารถ
นําขอมูลมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังจะตองมีการตรวจสอบ
แกไขขอมูลใหมีความทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
“ความถูกตอง” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล
ตัวอยางเชน การจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและแบบฟอรมการรายงานขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกัน
ทุกพื้นที่ การจัดใหมีระบบการตรวจสอบขอมูลกอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ
“ความทันสมัย” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลโดย
ปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัย และ
การประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความถูกตองทันสมัย ตัวอยางเชน การจัดใหมีเจาหนาที่ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหนวยงานอยางเพียงพอ การจัดใหมีการตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูลของแตละแผนกใหมี
ความเปนปจจุบันอยูเสมอ
“ความเชื่อมโยง” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่ทํางานเชื่อมโยงกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันอยูเสมอ รวมถึงการ
ติดตามตรวจสอบขอมูลรวมกัน ทําใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในหนวยงานหน่ึง ก็จะแสดงผล
ใหอีกหนวยงานหน่ึงไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงขอมูลดวย ตัวอยางเชน การจัดใหมีการประชุม
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางสม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน
“ความนาเชื่อถือ” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองเปดเผยขอมูลของหนวยงานให
บุคคลภายนอกไดรับทราบอยางทั่วถึง   โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการรับทราบขอมูลขาวสาร รวมถึงการมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐ
นอกจากน้ี ยังจะตองมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และมี
ความนาเชื่อถืออยางสม่ําเสมอ
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หมายเหตุ
“ความสามารถเขาถึงได” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการใหมีระบบ
เครือขายหนวยงานยอยภายในจังหวัดตาง ๆ     เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงคที่จะลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลดความสูญเสียดาน
ทรัพยสินและเวลาใหแกประชาชน ตัวอยางเชน การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารแกประชาชน เพื่อ
ใหบริการสืบคนขอมูล การจัดทําเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปนแหลงขอมูลสวนกลางใหหนวยงาน
ภายนอกสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก และรวดเร็ว

“ความสามารถในการตรวจสอบ” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองสรางระบบการมี
สวนรวมในการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ กับทุกฝายที่เกี่ยวของ นอกจาน้ี ยังจะตองมีระบบที่
เอ้ืออํานวยตอการเขาไปตรวจสอบของประชาชน เพื่อใหสอดคลองตามหลักการประชารัฐ และมี
ระบบการตรวจสอบขอมูลถวงดุลกัน เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากที่สุด ตัวอยางเชน การจัด
ใหมีหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล และแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ขอมูลของหนวยงาน

“การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล” หมายรวมถึง การที่หนวยงานภาครัฐจะตองสรางระบบ
การดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อสรางเปนระบบ
เครือขายการทํางาน

“ความปลอดภัย” หมายถึง การปองกันไมใหขอมูลถูกแกไข ทําลาย หรือนําไปใชในทางที่
ไมสมควร เชน การจัดใหมีระบบ Firewall

“การรักษาความลับ” หมายถึง การกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสวนราชการ



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
67

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรูของบุคลากร
และการสรางแรงจูงใจ

5.3 การสรางความผาสุก
และความพึงพอใจแกบุคลากร

ก. การจัด
และ

บริหารงาน

ข. ระบบ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ค. การจางงาน
และความกาวหนา
ในหนาที่การงาน

ข. การใหการ
สนับสนุนและ

สรางความพึงพอใจ
ใหแกบุคลากร

ก. สภาพแวดลอม
ในการทํางาน

ก. การพัฒนา
บุคลากร

ข. การสรางแรงจูงใจ
และการพัฒนา

ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : 5.1 ระบบงาน

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. การจัดและ
บรหิารงาน

(1) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัด
ระบบงาน ทัง้ทีเ่ปนทางการและไมเปน
ทางการ เพ่ือสงเสริมใหบคุลากรเกิด
ความรวมมือความคดิริเริ่ม การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ นวัตกรรม ความ
คลองตัวและทันตอความตองการของ
ผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยู
เสมอ

(2) ในการจัดระบบงานโครงสรางองคกร
และระบบการทํางานดงักลาว สวน
ราชการไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและ
ความคิดของบคุลากรและของชุมชนซ่ึง
สวนราชการมีปฏิสัมพันธดวยมาพิจารณา
อยางไร (*)

(3) สวนราชการทําอยางไรเพ่ือใหการส่ือสาร
การแลกเปล่ียนความรูหรือทกัษะ
ระหวางบุคลากรภายในสวนราชการ
มีประสิทธิผล

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69

หมายเหตุ
“ระบบงาน” หมายถึง วิธีการจัดโครงสรางและระบบการทํางานของบุคลากรในสวนราชการ ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร วิธีการที่เปนทางการ คือ การจัดการทํางานตามโครงสรางของสวนราชการ  วิธีการที่
ไมเปนทางการ  เชน  การจัดการทํางานเปนทีม หรือหนวยงานเฉพาะกิจ เปนตน

ระบบการทํางาน ครอบคลุมถึง 1) วิธีการจัดการทํางานของบุคลากรเปนกลุมงาน 2) วิธีการจัด
การใหแตละตําแหนงงานทํางานตามความรับผิดชอบใหบรรลุผล 3) การบริหารคาตอบแทน 4)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 5) การยกยองชมเชย 6) การสื่อสาร 7) การวาจาง
8) การวางแผนสืบทอดตําแหนง
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : 5.1 ระบบงาน (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. ระบบการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบคุลากร

(4) - สวนราชการมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร และมี
การแจงผลเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และปรับปรุงการทํางานใหแก
บุคลากรรายบุคคลอยางไร

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรใน
การยกยองชมเชย การใหรางวัลและ
ส่ิงจูงใจ เพ่ือสนบัสนุนใหบคุลากร
มีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการ
ทํางานที่มุงเนนผลประโยชนและ
ความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายเหตุ
(4) วิธีการใหการยกยองชมเชย อาจเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เปนทางการและไมเปนทางการ

เปนรายบุคคลและเปนกลุม ซึ่งอาจขึ้นอยูกับผลการดําเนินการ ทักษะที่เพิ่มขึ้นและปจจัยอ่ืน ๆ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรพัยากรบุคคล : 5.1 ระบบงาน (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ค. การจาง
งานและ
ความ
กาวหนาใน
หนาที่การ
งาน

5) สวนราชการมีวิธีการกําหนด
คุณลักษณะและทักษะทีจ่ําเปนของ
บุคลากรในแตละตําแหนงอยางไร

(6) - สวนราชการมีวิธีการสรรหา วาจาง
และรักษาบุคลากรไวอยางไร

- ในการสรรหา วาจาง และรักษา
บุคลากร สวนราชการไดคํานึงถึง
วัฒนธรรม และความคิดของ
บุคลากรและของชุมชนที่
สวนราชการตั้งอยูอยางไร (*)

(7) - สวนราชการมีแผนในการเตรียม
บุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหาร
หรือตําแหนงที่มีความสําคญัตอ
ภารกิจหลักของสวนราชการ
อยางไร

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
สรางความกาวหนาในหนาที่
การงานใหแกบุคลากรทั่วทัง้
สวนราชการ

(8) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
พัฒนาบุคลากรที่มาจากทองถ่ินนั้น
ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาที่
การงานในการปฏิบัติราชการ (*)

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรพัยากรบุคคล : 5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. การพัฒนา
บุคลากร

(9) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
- ใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการ

เปนไปตามที่กําหนดไว
- ใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงค

ทั้งระยะส้ันและระยะยาวของสวนราชการ
กับความตองการของบคุลากร
ในดานการพัฒนา    การเรียนรู
และความกาวหนาในหนาที่การงาน

(10) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการให
การศึกษาและฝกอบรม ซ่ึงครอบคลุม

ในเรื่องตอไปนี้ ไดแก การอบรมบุคลากรใหม
จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา
ภาวะผูนํา  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน

(11) - สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการหา
ความจําเปนและความตองการ
ในการฝกอบรมจากบุคลากรทั่วไป
หัวหนางาน และผูบังคับบญัชา

- สวนราชการนําความจําเปนและความตองการ
ในการฝกอบรมดังกลาวมาประกอบ
การพัฒนาบุคลากรอยางไร

- สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการนํา
ความรูที่มีอยูในสวนราชการมาชวย
ในการพัฒนาบุคลากร

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
73

รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรพัยากรบุคคล : 5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

(12) สวนราชการมีวิธีการพัฒนา
บุคลากร ทั้งอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการอยางไร

(13) สวนราชการสงเสริมใหมีการนํา
ความรูและทักษะใหม ๆ ทีไ่ดจาก
การศึกษาและฝกอบรมมาใชใน
การปฏิบัติงานอยางไร

(14) สวนราชการมีวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลของการศึกษาและ
การฝกอบรมของบคุลากรอยางไร
ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานของแตละบคุคลและ
ผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
โดยรวม

หมายเหตุ
(11) ความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม ใหรวมถึงหัวขอเร่ืองที่ตองการฝกอบรมและ

วิธีการในการฝกอบรมดวย

(12) วิธีการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการใหการศึกษาและการฝกอบรม ทั้งภายในหรือภายนอกสวน
ราชการ ทั้ง “แบบเปนทางการ” เชน การเรียนในหองเรียน การเรียนทางไกล การเรียนดวยการใช
คอมพิวเตอร และ “แบบไมเปนทางการ” เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การสอนแนะ
(Coaching) และ การสอนงานอยางใกลชิด (Mentoring) เปนตน

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรพัยากรบุคคล : 5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ข. การสราง
แรงจูงใจ
และการ
พัฒนาความ
กาวหนาใน
หนาที่
การงาน

(15) - สวนราชการมีวิธีการอยางไร
เพ่ือชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
ใหเกิดความกาวหนาในหนาที่
การงาน

- ผูบริหารและผูบังคบับญัชาตาม
สายงานมีบทบาทอยางไรในการ
ชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค
ดังกลาว

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรพัยากรบุคคล : 5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก. สภาพ
แวดลอม
ในการ
ทํางาน

ข. การใหการ
สนับสนุน
และสราง
ความพึงพอใจ
ใหแก
บุคลากร

(16) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
สงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย
การปองกันภัย การปรับปรงุ
สภาพแวดลอมในการทํางานและ
อุปกรณใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน

- สวนราชการกําหนดเปาหมายหรือ
ตัวช้ีวัดในเรื่องดังกลาวอยางไร

- บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริม
และปรับปรุงในเรื่องดังกลาวอยางไร

(17) สวนราชการมีวิธีอยางไรในการ
ทําใหสถานที่ทํางานมีการ
เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ เพ่ือใหสามารถดําเนิน
ภารกิจไปไดอยางตอเนื่อง

(18) สวนราชการมีวิธีการในการกําหนด
ปจจัยที่มีผลตอความผาสุก
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรในแตละระดบัและแตละ
ประเภทอยางไร

(19) นอกเหนอืจากระเบียบสวัสดิการกลาง
ที่กําหนดไว สวนราชการ
มีการสนับสนุนบุคลากรอยางไร
ในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และ
การบริการ โดยกําหนดใหตรงกับ
ความตองการของบุคลากรในแตละ
ระดับและแตละประเภท

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การมุงเนนทรพัยากรบุคคล : 5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

(20) - สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัด
และวิธีการประเมินความผาสุก
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรแตละระดับและแตละ
ประเภท ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการอยางไร

- สวนราชการไดใชตัวช้ีวัดตาง ๆ
เชน การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน
การรองเรียน  การรองทุกข
ความปลอดภัย และผลิตภาพ
เพ่ือมาประเมินความผาสุก
ความพึงพอใจ และการสราง
แรงจูงใจของบุคลากรอยางไร

(21) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
นําผลการประเมินความผาสุก
ความพึงพอใจ และการสราง
แรงจูงใจของบคุลากรมาเช่ือมโยง
กับผลลัพธในการดําเนินการเพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง
ความผาสุก ความพึงพอใจ และการ
สรางแรงจูงใจ รวมทั้งบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
77

หมายเหตุ
(18) ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร เชน

การแกไขขอรองทุกขหรือปญหาของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิผล ปจจัยดานความปลอดภัย
มุมมองของบุคลากรระดับปฏิบัติงานตอระดับบริหาร การฝกอบรม การพัฒนา และความกาวหนา
ในหนาที่การงานของบุคลากร การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือการปรับโครงสราง สภาพแวดลอมการทํางานของสภาวะอ่ืน ๆ ในงาน การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ การใหขอมูลของระดับบริหารแกบุคลากร ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ความรวมมือ
และการทํางานเปนทีม การยกยองชมเชย การบริการและสวัสดิการ การติดตอสื่อสาร ความมั่นคง
ในงาน การใหคาตอบแทน และการใหโอกาสที่เทาเทียมกัน เปนตน

(19) แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เชน การใหคําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรืองานประเพณี
ตาง ๆ การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การดูแลบุตรของบุคลากรในชั่วโมงทํางาน
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา การอนุญาตใหลาหยุดกรณีพิเศษ
เพื่อรับผิดชอบครอบครัวหรือเพื่อบริการชุมชน การฝกอบรมเร่ืองความปลอดภัยในที่พักอาศัย
เวลาและสถานที่การทํางานแบบยืดหยุน การชวยใหบุคลากรหางานใหมเมื่อถูกเลิกจาง สวัสดิการ
หลังเกษียณอายุการขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล เปนตน

(20) ตัวชี้วัดของสภาพความผาสุก ความพึงพอใจ และการมีแรงจูงใจ เชน ขอมูลดานความปลอดภัย
และการหยุดงาน อัตราการเขาออกงานของบุคลากรทั้งหมดและบุคลากรที่ใหบริการโดยตรง การ
มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะกุศล การรองทุกข   ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผล
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ความเขาใจของบุคลากรในบทบาทหนาที่ของตน การ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ การรับรูขอมูล เปนตน

(21) การจัดลําดับความสําคัญ อาจใชขอมูลจากหมวด 7 ผลลัพธดานการดําเนินการ หัวขอ 7.4 มิติ
ดานการพัฒนาองคกร และอาจพิจารณาจากปญหาของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม
ภารกิจของสวนราชการ
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

6.1 กระบวนการท่ีสรางคุณคา 6.2 กระบวนการสนบัสนนุ

ก. กระบวนการที่สรางคุณคา ข. กระบวนการสนับสนุน
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การจัดการกระบวนการ :  6.1 กระบวนการท่ีสรางคุณคา

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก.
กระบวนการ
ที่สราง
คุณคา

(1) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
กําหนดวากระบวนการใดเปน
กระบวนการท่ีสรางคุณคา
ตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และ การบรรลุพันธกิจของสวนราชการ

- กระบวนการที่สรางคุณคาทีสํ่าคัญมี
อะไรบาง

(2) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
จัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการที่สรางคุณคา โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย มาประกอบในการ
จัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญเหลานั้น

- ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ
ดังกลาวมีอะไรบาง

(3) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา

- สวนราชการไดนําเรื่องเหลานี้
มาประกอบในการออกแบบอยางไร
- - องคความรูของสวนราชการ และ

เทคโนโลยีใหม ๆ
- - ความตองการของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย
- - ขั้นตอน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุม
คาใชจาย และปจจัยประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอื่น ๆ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การจัดการกระบวนการ :  6.1 กระบวนการท่ีสรางคุณคา (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

- - เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ

- สวนราชการมีแนวทางอยางไรใน
การออกแบบและบูรณาการ
กระบวนการที่สรางคุณคาที่
เก่ียวของกับสวนราชการอื่นเพ่ือให
สงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของ
สวนราชการ (*)

(4) - สวนราชการมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ
อะไรบางที่ใชในการควบคมุและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
นํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบตัิ
เพ่ือใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่
สําคัญเหลานั้น

(5) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ
การทดสอบ และการตรวจประเมิน
กระบวนการหรือผลการดําเนินการ

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การ
ทํางานซํ้า และความสูญเสียจากผล
การดําเนินการ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
81

รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การจัดการกระบวนการ :  6.1 กระบวนการท่ีสรางคุณคา (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

(6) – สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคา
เพื่อใหผลการดําเนินการและการ
ใหบริการดีขึ้น

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
นําการปรับปรุงดังกลาวมาเผยแพร
แลกเปล่ียนประสบการณภายใน
หนวยงานและระหวางหนวยงาน

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 3/3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
การตอบคําถามในหมวด 6 การจัดกระบวนการ สวนราชการอาจใชตารางที่แสดงถึงกระบวนการ
และลักษณะสําคัญของแตละกระบวนการเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและชัดเจนขึ้น

(1) “กระบวนการที่สรางคุณคา” หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจ
และสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากร
สวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ มีลักษณะแตกตางกันไปตามภารกิจของสวนราชการ

(2) “ขอกําหนดที่สําคัญ” ของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่สวนราชการกําหนดขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูรับบริการ
ตองการการบริการที่รวดเร็ว ดังน้ัน ขอกําหนดที่สําคัญ คือ ระยะเวลาในการใหบริการ หลังจาก
ไดขอกําหนดแลว สวนราชการจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตอไป

(5) ใหสวนราชการอธิบายวิธีการลดคาใชจายในการตรวจสอบ (Inspection) การทดสอบ (Test)
การตรวจประเมิน (Audit) โดยใชกระบวนการเชิงปองกัน (Prevention Based Processes)

(6) ในการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา สวนราชการอาจใชแนวทาง (Approach) ตาง ๆ เชน
การดําเนินการเร่ือง Blueprint for Change หรือระบบมาตรฐาน ISO 9000:2000 หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ
ที่ใชสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การจัดการกระบวนการ : 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ก.
กระบวนการ
สนับสนุน

(7) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
กําหนดวากระบวนการใดเปน
กระบวนการสนับสนุน

- กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญมี
อะไรบาง

(8) - สวนราชการมีวิธีการอยางไร
ในการจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญ
ของกระบวนการสนับสนุน โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากผูรับบริการภายใน
และภายนอกมาประกอบในการ
จัดทําขอกําหนดที่สําคัญเหลานั้น

- ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ดังกลาวมีอะไรบาง

(9) – สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
ออกแบบกระบวนการสนับสนุน

- สวนราชการไดนําเรื่องเหลานี้มา
ประกอบในการออกแบบอยางไร
- - องคความรูของสวนราชการ และ

เทคโนโลยีใหม ๆ
- - ความตองการของผูรับบริการ

ทั้งภายในและภายนอก
- - ขั้นตอน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุม
คาใชจาย และปจจัยประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอื่น ๆ

- - เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
การจัดการกระบวนการ : 6.2 กระบวนการสนับสนุน (ตอ)

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

- สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการออกแบบ
และบูรณาการกระบวนการสนับสนุน
ที่เก่ียวของกับสวนราชการอื่น (*)

(10) - สวนราชการมีตัวช้ีวัดที่สําคัญอะไรบางที่
ใชในการควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการ
สนับสนุน

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนํา
กระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ เพ่ือให
บรรลุผลตามขอกําหนดทีสํ่าคัญเหลานั้น

(11) - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจาย
ในดานการตรวจสอบ การทดสอบ และ
การตรวจประเมินกระบวนการหรือ
ผลการดําเนินการ

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปองกัน
ไมใหเกิดขอผิดพลาด    การทํางานซํ้า
และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ

(12) – สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปรบัปรุง
กระบวนการสนับสนุน เพ่ือใหผลการ
ดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น

- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนํา
การปรับปรุงดังกลาวมาเผยแพร
แลกเปล่ียนประสบการณ ภายใน
หนวยงานและระหวางหนวยงาน

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 2/2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(7) - “กระบวนการสนับสนุน” หมายถึง  กระบวนการที่มีความสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการ

ที่สรางคุณคาใหแกสวนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงานประจําวัน

- กระบวนการสนับสนุน อาจไดแก งานดานการเงินและการบัญชี การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวก งานดานกฎหมาย งานดานทรัพยากรบุคคล งานดานการบริหารโครงการ และกระบวนการ
บริหารทั่วไป

(8) “ขอกําหนดที่สําคัญ” ของกระบวนการสนับสนุน  โดยทั่วไปไมขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผลผลิต
และบริการมากนัก  แตขึ้นอยูกับความตองการในสวนราชการเปนสําคัญ ทั้งน้ี กระบวนการ
สนับสนุนเหลาน้ันตองมีการประสานและบูรณาการกัน เพื่อทําใหมั่นใจวาความเช ื อมโยงและผล
การดําเนินการที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.1 มิติดาน
ประสิทธิผล

7.2 มิติดาน
คุณภาพการให

บริการ

7.3 มิติดาน
ประสิทธิภาพของ
การปฏบิัติราชการ

7.4 มิติดาน
การพัฒนา

องคกร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ผลลัพธการดําเนนิการ : 7.1 มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตริาชการ

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ใหสวนราชการแสดงขอมูลและสารสนเทศ
ในเรื่องตอไปนี้
(1) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของการบรรลุ

ความสําเร็จตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ

หมายเหตุ
“แนวโนม” หมายถึง  สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธของสวนราชการ โดยทั่วไป การแสดงแนวโนมตองมีขอมูลอยางนอย 3 จุด

(1) ใหนําผลจากการบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ที่ระบุไวในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หัวขอ 2.1 ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คําถาม (3) มาแสดง

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ผลลัพธการดําเนนิการ : 7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ใหสวนราชการแสดงขอมูลและสารสนเทศ
ในเรื่องตอไปนี้
(2) ตัวช้ีวัดที่สําคัญดานความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

(3) ตัวช้ีวัดที่สําคัญในดานคุณคาจากมุมมอง
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมถึงการที่ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียกลาวถึงองคกรในทางที่ดี และแง
มุมอื่นของการสรางความสัมพันธกับผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

(4) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดาน
ขอบเขต ขนาด  และประเภทการใหบริการ
ที่เพ่ิมขึ้น ( * )

(5) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการท่ี
สําคัญอื่น ๆ ที่เก่ียวกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

หมายเหตุ
(2) ตัวชี้วัดที่สําคัญดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่แสดง

ในหัวขอน้ี  ควรสัมพันธกับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ระบุไวในลักษณะสําคัญ
ขององคกร  ขอ 1 ข. ความสมัพันธภายในและภายนอกองคกร คําถาม (8) และหัวขอ 3.1 ความรู
เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และสัมพันธกับวิธีการประเมินและขอมูลความพึง
พอใจและไมพึงพอใจที่ระบุไวในหัวขอ 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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(3) ตัวชี้วัดที่สําคัญในดานคุณคาจากมุมมองของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนสีย เชน การไดรับ
การกลาวถึงในทางที่ดี  ความสะดวกในการติดตอกับสวนราชการ มารยาทในการใหบริการของ
บุคลากร  จํานวนขอรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การแกไขขอรองเรียน
การถูกเรียกรองคาเสียหาย เปนตน

การเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอ่ืนที่มีภารกิจคลายคลึงกัน  อาจรวมถึงขอมูลและ
สารสนเทศที่ไดรับจากผูรับบริการหรือองคกรอิสระอ่ืนๆ  เชน  การไดรับคํายกยองชมเชย  การ
จัดอันดับ และการไดรับรางวัลตางๆ  เปนตน

(4) ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานขอบเขต ขนาด  และประเภทการใหบริการที่เพิ่มขึ้น
เชน  หลักสูตรการสอนใหมๆ ของมหาวิทยาลัย  การใหบริการแบบเลื่อนลอตอภาษี (DRIVE
THRU FOR TAX) ของกรมการขนสงทางบก  โครงการบริการแบบ e – Services จํานวนกลุม
ผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น  เปนตน

(5) ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการที่สําคัญอ่ืนๆ ควรสัมพันธกับรูปแบบหรือคุณสมบัติที่สําคัญ
ของผลผลิตหรือบริการ  ซึ่งเปนความตองการหรือความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่ระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร ขอ 1 ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร
คําถาม (8) โดยอางอิงตามสารสนเทศที่รวบรวมไวในหัวขอ 3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย  และหัวขอ 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

“รูปแบบหรือคุณสมบัติที่สําคัญของผลผลิตหรือบริการ” หมายถึง  คุณลักษณะที่สําคญัทั้งหมด
ของผลผลิตและบริการน้ัน  เชน การสงมอบตรงเวลา  ระยะเวลาในการตอบสนอง  ประสบการณ
ในการมีปฏิสัมพันธกับสวนราชการหรือการไดรับบริการ  ความงายในการใหบริการ  การสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ในการตอบคําถามน้ี  ควรมุงเนนที่รูปแบบของผลผลิตหรือบริการที่
มีผลตอความนิยมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ความตองการหรือความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  การลดคาใชจายใน
การบริหารจัดการ การใหบริการถึงบาน  การใหบริการ ณ จุดเดียว (One  Stop  Services) การ
ตอบสนองอยางรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน  และการใหบริการในภาษาอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากภาษาไทย
เปนตน
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ผลลัพธการดําเนนิการ : 7.3 มิตดิานประสิทธิภาพของการปฏบิัตริาชการ

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ใหสวนราชการแสดงขอมูลและสารสนเทศ
ในเรื่องตอไปนี้
(7) ผลการดําเนนิการดานประสิทธิภาพ

ของการใชงบประมาณ

(8) ผลการปฏิบัตงิานของกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคา

(9) ผลการปฏิบัตงิานของกระบวนการ
สนับสนุน

หมายเหตุ
(8) ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา ใหนําผลลัพธจากตัวชี้วัดในหมวด 6 การจัดการ

กระบวนการ หัวขอ 6.1 ก. กระบวนการที่สรางคุณคา คําถาม (4) มาแสดง

(9) ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน ใหนําผลลัพธจากตัวชี้วัดในหมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ หัวขอ 6.2 ก. กระบวนการสนับสนุน คําถาม (10) มาแสดง

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายการตรวจติดตามระบบคุณภาพ :
(Audit  Checklist)

ครั้งท่ี……../…..….

ฝาย / แผนก………………………………………………………….
ผลลัพธการดําเนนิการ : 7.4 มิตดิานการพฒันาองคกร

ขอกําหนด
PM QA

คําถาม เอกสาร
อางอิง บันทึก / อธิบาย / ความเห็น NC

OBS C
H L

ใหสวนราชการแสดงขอมูลและสารสนเทศ
ในเรื่องตอไปนี้
(10) ผลการดําเนินการดานการเรยีนรู

และพัฒนาของบุคลากร

(11) ผลการดําเนินการดานความผาสุก
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของบุคลากร

(12) ผลการดําเนินการดานการจดัการความรู

(13) ผลการดําเนินการดานการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ

(14) ผลการดําเนินการดานการพัฒนากฎหมาย

(15) ผลการดําเนินการดานการเปนองคกร
ท่ีสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ

FM 41 - 04 พิมพคร้ังที่ 1
วันที่บังคับใช …………….. หนา 1/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมายเหตุ
(10) ผลดานการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร ใหนําผลลัพธจากหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

หัวขอ 5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ มาแสดง

(11) ผลดานความผาสุก ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบุคลากร ใหนําผลลัพธจากหมวด 5
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หัวขอ 5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากรมา
แสดง

(15) ผลดานการสนับสนุนชุมชน ใหนําผลลัพธจากหมวด 1 การนําองคกร หัวขอ 1.2 ค. การให
การสนับสนุนตอชุมชนที่สําคัญ มาแสดง
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