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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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 The purposes of this research were: 1) to determine the standard 
and key performance indicator of the personnel performance appraisal at Nursing 
College in Prabaromrajchanok Institute, Ministry of Public Health, and 2) to develop a 
manual of personnel performance appraisal at Nursing College in Prabaromrajchanok 
Institute, Ministry of Public Health. The samples were 28 Nursing Colleges; the 
respondents were director, deputy director, department head, related and nursing 
instructor. The instrument for collecting the data were semi-structured and 
structured interview, opinionnaire, and check list form. The data were analyzed by 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, median, interquatile 
range, exploratory factor analysis and content analysis.  
 The findings of the research were as the following :  
 1.There were 7 standards of the personnel performance appraisal at Nursing 
College in Prabaromrajchanok Institute, Ministry of Public Health : 1) achievement of 
sequential secondary mission organization included four substandard namely, 
1.1) functional competency,1.2) achievement and secondary academic services/ 
teaching, 1.3) achievement and secondary research /student affairs/Thai cultural and 
1.4) achievement and secondary development organization, 2) management 
competency, 3) achievement and academic services, 4) achievement and research/ 
academic, 5) achievement and innovation/creativity, 6) achievement and student 
affairs/Thai cultural and 7) achievement and teaching. 
 2. A manual of the personnel performance appraisal at Nursing College in 
Praboromrajchanok Institute, Ministry of Public Health had 7 standards and 63 key 
performance indicators. Whereas the experts had additional comment that 17 out 
of 47 observed variables from major component could be implied for supporting the 
other alternative according to the institute circumstances. 
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                                                     บทที่ 1 

บทนํา 
 

 จากสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน องคการตางๆทุกขนาดตั้งแต
องคการขนาดใหญระหวางประเทศ องคกรขามชาติ เรื่อยลงมาถึงองคการขนาดเล็กในทองถิ่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จําเปนตองปรับตัวเองอยางรวดเร็ว ใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและดวยพลัง
ของทรัพยากรมนุษยในองคการเทานั้น ที่จะเปนแรงผลักใหองคการสามารถดํารงอยูและเจริญรุงเรือง
ตอไปได ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management) จึงเปนการใช
ประโยชนจากพลังสติปญญา ความรู ความสามารถของทรัพยากรในองคการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการและเปาหมายเฉพาะบุคคลนั้น จึงถือเปนสิ่งจําเปนและเปนหนาที่ที่สําคัญขององคการใน
การที่จะบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีอยู ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่ 
เดวิด เกสต (Guest,D) กลาววาการจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) คือ ชุดของนโยบาย (ดานบุคคล) 
ที่กําหนดขึ้น เพื่อใหการบูรณาการขององคกร ความผูกพันของพนักงานตอองคกร ความยืดหยุนและ
คุณภาพชีวิตอยูในระดับสูงสุด สวน ไมเคิล อารมสตรอง (Armstrong,M)  กลาววาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource management) คือแนวทาง 
(approach) เชิงกลยุทธและมีความเกี่ยวเนื่องกันในการจัดการสินทรัพย (asset) ที่มีคุณคามากที่สุด
ขององคกร ซึ่งไดแก บุคลากรขององคกรโดยทั้งในแงของปจเจกบุคคล และกลุมบุคคลหรือทีมงานมี
สวนสําคัญตอความสําเร็จขององคกรในการสรางความสามารถในการแขงขัน1 สวน สมพงษ จุยศิริ 
กลาววา “ การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใช (utilize) คนใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
องคการ ” ซึ่งประกอบดวย ระบบงานยอยๆ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย ( human 
resource planning ) การออกแบบงาน ( job design ) การวิเคราะหงาน( job analysis ) การสรร
หาบุคลากร (recruitment) การคัดเลือก (selection ) การฝกอบรมและการพัฒนา (training and 
development) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ผลตอบแทนและ
ผลประโยชน (compensation and benefits) ความปลอดภัยและสุขภาพ (safety and health) 
และแรงงานสัมพันธ (labor relations)2 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนเครื่องมือที่

                                                 

 1ชัจจชนันต ธรรมจินดา, การจัดการทรัพยากรมนุษย แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
มนุษยและการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: สถาบันดํารงราชนุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2553), 8. 
 2 สมพงษ จุยศิร,ิ การจัดการทรัพยากรมนุษย, เขาถึงเมื่อ  5  พฤษภาคม 2554, เขาถึงได
จาก http://www.stabundamrong.go.th/ web/book / 53/ b15_53.PDF 
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สําคัญยิ่งที่ผูบริหารใชในการวัดคุณคาของบุคคล และการที่บุคลากรในองคกรจะปฏิบัติงานไดสมกับ
ความมุงหวังหรือไม มักเปนคําถามที่ผูบริหารตองตอบใหได และเปนภารกิจของผูบริหารที่ตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปในการจัดการใหพนักงานทํางานบรรลุความมุงหวังอยางเต็มใจการใหพนักงานทํางาน
อยางเต็มใจนั้นเปนเรื่องท่ียากและยิ่งยากมากเปนทวีเทา ถาตองการใหบุคลากรในองคกรกระตือรือรน
พัฒนา และยกระดับความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา  ดวยเหตุผลดังกลาวผูบริหารจําเปนตอง
มีความรูความเขาใจเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือหนึ่ง 
ที่ใชวัดคุณคาพนักงานวาการศึกษาและการฝกอบรมที่ไดรับมานั้น เมื่อถูกแปรเปลี่ยนเปนความรู
ความสามารถในการทํางานแลว ไดผลงานคุมคาหรือไม ถาไมคุมคา จําเปนตองเพิ่มพูนความรู
ความสามารถดวยวิธีการศึกษาหรือฝกอบรมแลวแตกรณี แตถายังไมพัฒนาขึ้น แมจะใหการศึกษา
และเขารับการฝกอบรมแลวก็ตาม ทางออกสุดทายสมควรใหออกจากองคกร ซึ่งถือเปนกระบวนการ
หนึ่งของการบริหารจัดการงานอาชีพ ตรงขามถาผลงานออกมาคุมคาแสดงวาประสบผลสําเร็จในการ
ใหการศึกษาและ/หรือฝกอบรม ดังนั้นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานทุกประเภท ลวนมีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนกวากัน ผูบริหารจําเปนตองมีความรูความเขาใจดังกลาว จะมีสวนอยางสําคัญในการ
ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทีส่ามารถประเมินคาผลงานไดถูกตองและนาเชื่อถือ3 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหโลกกาวสูยุคโลกาภิวัตน 
ซึ่งทําใหประเทศตางๆ ตองรับผลกระทบจากกระแสสําคัญ เชน เศรษฐกิจเสรีไรพรมแดน (global 
market economy) สังคมบนฐานแหงความรู (knowledge-based society) และกระแส
ประชาธิปไตยธรรมาภิบาล (democratic governance) ประเทศที่เรียนรูปรับตัวไดทันโลก ก็จะ       
อยูรอดและกาวหนาไปไดในโลกของการแขงขัน  สําหรับประเทศไทยเมื่อครั้งที่ไดเชื่อมตอเศรษฐกิจ
ของไทยเขากับเศรษฐกิจโลกในการเปดเสรีทางการเงินดวยวิเทศธนกิจ (Bangkok international  
banking facilities) ทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยลมละลาย ตองขายกิจการ เกิดปญหาสังคมตางๆ
ตามมามากมาย ความลมเหลวดังกลาว ทําใหประเทศตองปรับตัวขนานใหญ มีการปฏิรูปการเมือง
และมีธรรมาภิบาล (good governance) มากขึ้น ทําใหประเทศไทยตองปฏิรูประบบราชการ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ เพื่อใหสามารถบริหารประเทศใหอยูรอดและเจริญกาวหนา
ไปได การพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ก็
ไดปรับเปลี่ยนสวนตางๆของระบบราชการไทยตามตัวแปรตางๆ ในกรอบแนวคิด Mc Kinsey’s 7 S 
ที่ประกอบดวย 1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 2) การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดิน 3) การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 4) การสรางระบบบริหารงาน
บุคคลและคาตอบแทนใหม 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม 6) การเสริมสราง
ระบบราชการใหทันสมัย และ7) การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม นอกจากนี้ การ
พัฒนาระบบราชการไทย ไดนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม มาประยุกตใชกับระบบบริหาร

                                                 

 3ประเวศน มหารัตนสกุล, การจดัการทรัพยากรมนุษย: มุงสูอนาคต (กรุงเทพฯ: พิมพตะวัน, 
2551), 248. 
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ราชการอีกเปนจํานวนมาก โดยเครื่องมือสวนใหญที่นํามาใช จะมีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งการจัดการโดยการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(result-based management) เปนเครื่องมือทางการบริหารชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชเปนการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการใหมามุงเนนที่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยใหมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (key performance indicators) และเปาหมาย (goal) และใหจัดสรรงบประมาณ
ตามเปาหมายนั้น โดยใหอิสระแกสวนราชการในการเลือกวิธีการปฏิบัติ แตจะตองมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวอยางชัดเจน ซึ่งระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
นั้น ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
ในมาตรา 9 คือในการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ สวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ โดยใหมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใช เปาหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ  และสวนราชการตองจัดใหมี
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตองสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด4 ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
จึงไดมีการปรับเปลี่ยนระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางจริงจังมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ศึกษาวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการ
ขอความรวมมือจากสวนราชการ มารวมใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปญหาที่พบ
มีมากมาย ไมวาจะเปนปญหาความไมชัดเจนในการประเมิน ความยุติธรรมในการประเมินคุณธรรม
และทักษะของผูประเมิน การใชความรูสึกสวนตัวในการประเมิน เกิดการประเมินเพียงดานเดียวจาก
หัวหนา หรือบางกรณีก็เปนการประเมินแบบปรองดอง เพื่อไมตองการใหเกิดความขัดแยงประเมิน
ตามระเบียบ ไมเปนไปตามเจตนารมณ ความไมเขาใจในแบบประเมินและวิธีการประเมินที่ไมตรงกัน
ของผูประเมินและผูถูกประเมิน การประเมินที่ไมกอใหเกิดการพัฒนา ซึ่งสาเหตุของปญหาเหลานี้ 
สามารถเกิดข้ึนไดท้ังจากตัวระบบประเมนิเอง เครื่องมือและ/หรือผูใช  ดังนั้นเปาหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)ในการพัฒนา และนําระบบใหมมาใชในสวนราชการ ซึ่งการ
พัฒนาระบบและเครื่องมือที่สะทอนความเปนจริงและเอื้อประโยชนแกผูใช และการสรางความรูความ
เขาใจใหแกผูใช คือผูประเมินและผูถูกประเมิน ซึ่งผูใชถือไดวาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากที่สุด 
เพราะระบบใดๆ ไมวาจะดีหรือสมบูรณเพียงใด หากผูใชขาดความรู ความเขาใจและการยอมรับที่จะ
ปรับเปลี่ยนระบบและเครื่องมือ คงจะไมมีคุณคาประโยชนอะไร ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) 
เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ซึ่งระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารแบบบูรณาการ
ที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว เปน
                                                 

4
 ปฐมพงษ โตพานิชสุรีย. "การรักษาผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในองคกร:กรณีศึกษาขาราชการพล 

เรือนสามัญ คณะพานิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร." วารสารบริหารธุรกิจ 33, 
127 (กรกฎาคม-กันยายน 2553): 35-49.  
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กระบวนการในการสรางสภาพแวดลอม และวิธีการในการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสรางความชัดเจนในผลการปฏิบัติงาน โดยใหมีความสอดคลองกับ
เปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร ซึ่งระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับ
กระบวนการที่เกี่ยวของทั้งหมด ที่มีความตอเนื่องและสอดคลองกันมิไดมุ งเนนแตเพียงเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนทายที่สุดเทานั้น โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรับประโยชนที่ไดรับคือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนขึ้น 
การปฏิบัติงานของคนในองคกรชัดเจนและมุงไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองคกรที่ทั่วถึง 
ทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมโปรงใส สามารถ
สะทอนคุณลักษณะของตัวงานและคุณคาของผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถเอาไปใชประโยชนในงานบริหารบุคลากร ในปจจุบัน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินเพื่อใหทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ทราบวา
ผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร อยูในระดับใด เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาดานตางๆ 
เชน การใหรางวัล หรือการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
หรือ เครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ยังชี้ใหเห็นถึง
ชองวางระหวางเปาหมายที่ตั้งไวกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการหาสาเหตุ 
ซึ่งอาจมาจากทั้งระดับบุคคล เชน สมรรถนะและความรูในงาน หรือระดับองคกร เชน กระบวนการ
ทํางาน หรือเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการทํางาน เปนตนผลการประเมินสมรรถนะ หากทําอยาง
ถูกตอง มีการกระจายของขอมูลที่ไดรับอยางเพียงพอแลว จะนํามาซึ่งขอมูลที่เชื่อถือได โดยสามารถ
บงชี้ถึงชุดพฤติกรรมพึงประสงค หรือสมรรถนะที่เปนจุดเดนและจุดดอยของผูปฏิบัติงานแตละคนได 
ทั้งนี้เพื่อนําไปกําหนดวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกําหนดเปาหมายการทํางานไดอยาง
เหมาะสม สําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานในรอบตอๆ ไป นอกจากนี้การใหรางวัล เพื่อตอบแทน
ผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการ ตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของราชการ เปนการนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการไปใชในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา 76 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.2551 ที่กําหนดความในวรรคหนึ่งวา “ผูบังคับบัญชา
มีหนาที่ประเมินผลการปฏบิัติราชการของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชในการพิจารณาแตงตั้งและการเลื่อน
เงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด”5 
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหใช        
ผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมินวันที่ 31 มีนาคม 2553 เปนตนไป ตาม
หนังสือสํานักงานก.พ.ที่ นร 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 การดําเนินการของกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งกําหนด

                                                 

 5สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ:ภาพรวม
ระบบบริหารผลงานและระบบประเมินการปฏิบัติราชการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน(ก.พ.), 2551), 1-5. 
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โดยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกําหนดโดยสรรถนะ 
(competency) ในการประเมินจะนําคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์และคะแนนประเมินสมรรถนะ 
นํามาคิดรวมกันเพื่อเปนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนําไปใชในการพิจารณาความดีความชอบ 
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรึกษาหารือระหวางผูปฏิบัติกับผูบังคับบัญชา เพื่อนําไปการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตอไป โดยทั่วไปน้ําหนักของ
องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงานควรมีน้ําหนักไมต่ํากวารอยละ 70 ผลคะแนนจะถูกจัดออกอยางนอย
เปน 5 ระดับไดแก ดีเดน ดีมาก ดีพอใช และตองปรับปรุง โดยการกําหนดชวงคะแนนแตละระดับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะกระทําโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายซึ่งตกลง และเห็นชอบ
รวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา โดยอางอิงตามความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และหรือ
หลักฐานที่บงชี้ผลผลิตและผลลัพธของงานอยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นโดยทั่วไปแบงออกเปน 
4 ประเภทไดแก 1) มุงเนนคุณภาพของงาน 2) มุงเนนปริมาณของงาน 3) มุงเนนเวลาที่ทํางานเสร็จ
หรือทันการณ และ 4) มุงเนนความประหยัด ซึ่งตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้น ถายทอดมาจากตัวชี้วัดองคกรจาก
การทําวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC) สวนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
หรือสมรรถนะ สามารถกระทําโดยอางอิงขอกําหนดสมรรถนะ และนิยามสมรรถนะที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศใช สวนการพิจารณาวาผูปฏิบัติจะไดรับการ
ประเมินจากใครขึ้นอยูกับสถานการณของสวนราชการนั้นๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเริ่มจาก
การกําหนดตัวชี้วัด (key performance indicator : KPI) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (goal) เพื่อ
เปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานง (intention) ของ
ผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุ แลวประเมินเปรียบเทียบผลที่ไดทําจริง (actual result) กับเกณฑ
เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินสมรรถนะ6  
 
ปญหาการวิจัย 
 สําหรับวิทยาลัยพยาบาล เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข มีอยูดวยกัน 29 แหง ทั่วประเทศ มีภารกิจหลักอยูดวยกัน 5 ภารกิจ คือ งาน
การจัดการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัยและตํารา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
และงานพัฒนาองคกร ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ไดนําระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (performance management) มาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาใชในการ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือน โดยเริ ่มใชในป พ.ศ.2553 ตามหลักเกณฑและวิธ ีที ่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด โดยนําผลการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานมาใชในการประเมินเพื่อเลื่อน
เงินเดือน โดยนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชในการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ประเมินทุก 6 เดือน โดยใชวิธีประเมินแบบ 360 องศา โดยที่วิทยาลัยแตละแหง จะดําเนินการบริหาร

                                                 

 6สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.), คูมือการกําหนดสรรถนะในขาราชการ 
พลเรือน : คูมือสมรรถนะหลัก (กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมชางจํากัด, 2555),1-33. 
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ผลการปฏิบัติงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)กําหนด มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน จากนั้นแปลงตัวชี้วัดกลยุทธขององคกรสูการปฏิบัติ และถายทอดตัวชี้วัด
ลงสูหนวยงานและผูปฏิบัติเปนตัวชี้วัดรายบุคคล สําหรับสมรรถนะใชสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เปนบุคลาการดานการสงเสริมการศึกษา อางอิงตามสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI ) โดยตัวชี้วัดที่วิทยาลัยแต
ละแหงกําหนด จะมีการประชุมตกลงรวมกันกําหนด สวนใหญจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของการประกัน
คุณภาพการศึกษา เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาองคกรมหาชน (สมศ.) ตัวชี ้วัดของสภาการพยาบาลและตัวชี้วัดของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งตัวชี้วัดตามความสําเร็จของงานทั้งสวนบุคคลและ
กลุมภารกิจ โดยวิทยาลัยแตละแหง จะจัดทําระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเองและจาก
การนําระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อน
เงินเดือน แตในระยะ 3-4 รอบที่ผานมา ตั้งแตป 2553 พบวาทั้งผูบริหารและบุคลากรหลายทาน มี
ความเขาใจในสิ่งที่ตองไดรับการประเมินไมตรงกันและสับสนในการปฏิบัติ บางครั้งไดผลประเมิน
คะแนนการปฏิบัติงานสูง แตไมบรรลุเปาหมายขององคกร บางครั้งองคกรไดรับการประเมินในระดับดี 
แตบุคลากรไดรับผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ํา นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลหลายแหงยังไมได
จัดสรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีเพียงแตแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(performance agreement : PA) อีกทั้งวิทยาลัยบางแหงไมไดจัดทํารายละเอียดและคําอธิบายที่
สําคัญของความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ตัวชี้วัดความสําเร็จ (key performance) และ
สมรรถนะ (competency) และจากการศึกษาวิเคราะหคูมือผลการปฏิบัติราชการและแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลหลายแหง พบวาตัวชี้วัดที่สรางขึ้นบางตัว      
ไมตอบสนองตอตัวชี้วัดขององคกร บางแหงมีจํานวนตัวชี้วัดมากเกินไปหรือบางแหงมีนอยเกินไป 
บางแหงไมไดมีการแบงตัวชี้วัด น้ําหนักของคะแนนตามระดับชั้น เชน รองผูอํานวยการ หัวหนาภาค 
หัวหนางานและอาจารยออกจากกัน สวนสมรรถนะที่ใชในการประเมินนั้น ใชสมรรถนะหลัก 5 ตัว คือ
การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรมและความรวมแรงรวมใจ 
สวนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในกลุมงานที่สงเสริมการศึกษา  โดยกําหนดใหใช  3 ตัว  
คือ การคิดวิเคราะห การใสใจพัฒนาผูอื่นและศิลปะการสื่อสารจูงใจ7 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด วิทยาลัยบางแหงก็ไมไดนํามาประเมิน นอกจากนี้ไมไดประเมิน
สมรรถนะผูบริหาร ที่ทําหนาที่ทั้งอาจารยผูสอนและผูบริหาร ทําใหบุคลากรไมไดประเมินผลงาน
ตามที่ปฏิบัติจริง เกิดการเสียขวัญและกําลังใจ สวนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 29 แหง มี
ตัวชี้วัดที่แยกตางหากจากบุคลากรที่เปนอาจารย โดยสถาบันพระบรมราชชนกเปนผูกําหนด อีกทั้งใน
อนาคตอันใกล สถาบันพระบรมราชชนก ไดมีการจัดทําพระราชบัญญัติขึ้นเปนของตนเอง   ซึ่งจะตอง

                                                 
 7สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), คูมือการกําหนดสรรถนะในขาราชการ
พลเรือน : คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมชางจํากัด, 2553), 
1-65. 
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มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจที่ทํา และจากผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีกับผูที่ปฏิบัติงาน 
ผูบริหารจะถูกปรับเปลี่ยนและถูกประเมินตามภาระงานที่ทําจริงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉาะภารกิจดานการ
บริหาร เนื่องจากปจจุบัน อาจารยผูที่ทําหนาที่บริหารไมไดวัดผลสมรรถนะสายบริหาร และจากการ
คาตอบแทนที่สูงขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูง เพราะฉะนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกตองและ
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่นับวามีความสําคัญยิ่ง ถามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่
นํามาใช ไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดตรงกับความเปนจริง ยิ่งจะทําใหบุคลากรเกิดการเสียขวัญ
และกําลังใจเพิ่มมากขึ้น  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่ง ที่วิทยาลัยพยาบาล จําเปนจะตอง
สรางมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท ี
สามารถวัดผลงานของบุคลากรไดตรงกับการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเปนคูมือเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใหตรงกับภาระงานที่ตองรับผิดชอบ และคาตอบแทนผล
การปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแนวทางในการ
พัฒนาตนเองสูตําแหนงตางๆในองคกร เพื่อพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงความเปนเลิศที่มีสมรรถนะ
สูง ตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนกป พ.ศ. 2555-2558 ในมิติการพัฒนาองคกร8 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไวดังนี้ 

1. เพื่อทราบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 
ขอคําถามการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาปญหา ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามเพื่อตอบปญหาในการวิจัย
ไวดังนี ้

1. มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเปนอยางไร 

2. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเปนอยางไร 
 

                                                 

 8สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก, แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2555-2558) (กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554), ญ. 



8 

สมมติฐานการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 
ดังตอไปนี้ 

1. มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปนพหุตัวแปร 

2. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีความถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรและการ
จัดทําคูมือ ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
 แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย  (human resource management: HRM) 
มันดี่ เวยนและนีโอ โรเบิรต (R.Wayne Mondy and Robert M.Noe)ไดใหคํานิยามของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไวในหนังสือ “ Human Resource Management ”Ninth Edition ไววา “HRM 
is the utilization of individuals to achieve organization objective” เปนกระบวนการที่จะใช
ประโยชนสูงสุดจากบุคลากรในองคการ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว ดังนั้นการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร ผูจัดการและหัวหนางานทุกคนในองคการ9 ซึ่งโดยทั่วไป
มนุษยแตละคนมลีักษณะหลากหลายแตกตางกันในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่
ทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตางๆใหองคการบรรลุเปาหมาย การดําเนินการใหมนุษยสามารถ
สรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยคุณภาพทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ
หรืออีกนัยหนึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารใชดําเนินงานดานบุคลากร
ตั้งแตการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้ง
การพัฒนา ธํารงรักษาใหสมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองคการไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการ ที่ตอง
พนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงาน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข โดยปกติมนุษยจะตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นตามความคิด ความเชื่อ และ
คานิยมที่อยูในตัวของเขา โดยมีแนวความคิดที่เปนพื้นฐานวา สิ่งที่เลือกทําเปนสิ่งที่มีคามากที่สุด การ
บริหารทรัพยากรมนุษยก็เชนกัน ผูบริหารก็จะตองมีปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ ซึ่งปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบดวย 1) หลักคุณธรรม (merit - based) 
2) หลักสมรรถนะ (competency - based) 3) หลักผลงาน (performance - based)  4) หลักการ

                                                 

 9R. Wayne Mondy and Robert M. Noe, Human Resource Management, 9th ed. 
(New Jersey: Prentice-Hail, 2005), 3-5. 
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กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (HR- decentralization) และ 5) หลักคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (quality of work life) สําหรับวัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย มี 4 
วัตถุประสงคหลัก คือ 1) สรรหา 2) พัฒนา 3) รักษาไว และ4) ใชประโยชน สวนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยนั้น หมายถึงองคประกอบท่ีใชในการดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับบุคลากร  ซึ่งประกอบ
ไปดวย 7 ขั้นตอนยอยๆคือ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึงการคาดคะเนความตองการ
กําลังคนขององคกรลวงหนา วาตองการคนประเภทใด  ระดับใด จํานวนเทาไร และตองการเมื่อไร 
และมีปจจัยใดบาง  เปนเครื่องกําหนดการวางแผนกําลังคน 2) การสรรหาและการคัดเลือก หมายถึง
กระบวนการการดําเนินงานขององคกรจัดทําขึ้นเพื่อมุงจูงใจผูสมัครที่มีคุณภาพเขามาทํางานในองคกร
ของตนไดแกแหลงที่ใชในการสรรหา ระยะเวลาในการสรรหา วิธีการที่ใชในการสรรหาบุคลากร และ
การตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงกระบวนการที่จัดทํา
ขึน้เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู ปรับทัศนคติในการทํางานและใหมีความชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
4) การบริหารคาตอบแทนหมายถึงการกําหนดปจจัยตางๆเปนหลักเกณฑกําหนดคาจางเงินเดือน 
รวมถึงการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร 5) สวัสดิการหมายถึงผลประโยชนอื่นๆของบุคลากรที่องคกร
จายนอกเหนือจากเงินเดือนและคาจาง 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงระบบที่องคกร
จัดทําขึ้นมา เพื่อหาคุณคาของบุคลากรในแงของการปฏิบัติงานไดแก การกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและวัตถุประสงคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 7) การพนออกจากงานหมายถึงขั้นตอนกระบวนการที่องคกรจัดทําขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม
ในการเกษียณอายุ หรือการตองออกจากงานที่มิใชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง10  
 แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ไดววิดี (Dwivedi 
R.S.) ไดกลาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา ที่จะตอง
พิจารณาวาผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ไดมีประสิทธิภาพ
เพียงไร มีจุดออนท่ีตองปรับปรุงเรื่องใดบาง ตลอดจนศักยภาพเพียงพอ ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นหรือไม   นอกจากนีก้ารประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระบบ (systematic  process) 
ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทําการวัดคุณคาของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในชวงระยะเวลา ที่กําหนดวา
เหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนด และเหมาะสมกับรายไดที่บุคลากรไดรับจากองคการหรือไม 
ตลอดจนใชประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้นไป11 
สําหรับแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องคกรสวนใหญนิยมนําใชในปจจุบัน ไดแกวิธีผสมผสาน 
(mixed model) เปนการผสมผสานพฤติกรรม (competency model)และยึดผลสําเร็จของงาน
ตามวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนด (management by objective)/KPI) ซึ่งวิธีผสมผสาน 
(mixed model) หมายถึงรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเนนไปที่ปจจัยวัด 

                                                 

 10เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากรมนุษย 
(Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 5-18. 

 11R.S. Dwivedi, Management  of Human  Resources (New  Delhi: 
Oxford & IBH  Publishing, 1985), 159. 
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ผลงานที่เปนตัวเลข หรือที่เรียกวาตัวชี้วัดผลงานหลักและปจจัยวัดผลงานที่เปนพฤติกรรม หรือ      
ที่เรียกกันวาสมรรถนะ ความสามารถ หรือศักยภาพของพนักงาน สําหรับประโยชนของวิธีผสมผสาน 
(mixed model) คือ 1) ความชัดเจนในการประเมิน 2) การสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี 
3) การปรับปรุงการพัฒนาที่ดี 4) การใหขอมูลปอนกลับที่งายและชัดเจนขึ้น สวนแนวทางในการ
กําหนดปจจัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักวิธีผสมผสาน (mixed Model) ที่ประกอบไปดวย
ตัวชี้วัด (KPIs) และสมรรถนะ (competency) นั้นมีขั้นตอนไปนี้ 1) การกําหนดปจจัยที่ใชประเมินผลงาน
หนวยงานบุคคลจะตองรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ กําหนดขอปจจัยประเมินของตําแหนงงาน 
ขอพึงระวังก็คือ หนวยงานบุคคลจะตองใชผูบริหารในแตละหนวยงานเปนผูกําหนดปจจัยการดําเนิน
ผลงานเพื่อใหผูบริหารเหลานี้มีสวนรวมผูกพันธุกับเปาหมายที่กําหนดขึ้น 2) การกําหนดคาของ
น้ําหนักของตัวชี้วัด (KPIs) และสมรรถนะ (competency) มาใชในองคกรนั้น 3) การกําหนด
เปาหมาย ผูบริหารจะตองกําหนดเปาหมายหรือความชัดเจนในการนําผลที่ไดจากการประเมินโดยการ
กําหนดเปนนโยบาย เพื่อประกาศใหพนักงานรับรูลวงหนา  ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตพบวา 
องคกรหลายแหงไดปรับเปลี่ยนแนวคิดการประเมินผลงานแบบวิธีผสมผสาน (mixed Model) มาใช
เปนเครื่องมือประเมินผลงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยเนนที่การกําหนดปจจัยเรื่องตัวชี้วัด (KPIs) 
และสมรรถนะ (competency) เพื่อใหเกิดความสมดุลกัน มิใชมองเพียงแคปจจัยเพียงแคดานตัวเลข 
ที่อาจสงผลตอความเครียด การแขงขัน องคกรจะตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องปจจัยตัวชี้วัด 
การใหคาน้ําหนัก การกําหนดเปาหมายของการประเมิน รวมถึงกลุมผูประเมิน ซึ่งองคกรจะตอง
ประการใหพนักงานรับรูลวงหนา ในชวงตนป  เพื่อใหพนักงานเกิดความเขาใจ และลดปญหาตอตาน
แนวคิด ที่นํามาใชในองคการ12 
 การวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard: BSC) โรเบิรต แคปแลนและเดวิด 
นอรตัน (Robert S. Kaplan and David P. Norton) ไดพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการประเมินผลองคกร ใน 4 มุมมองไดแก 1) มุมมองดานการเงิน (financial perspective) 
2) มุมมองดานลูกคา (customer perspective) 3) มุมมองดานกระบวนการภายใน(internal  
process perspective) และ 4)มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth 
perspective) โดยภายใตแตละมุมมองประกอบดวยชอง 4 ชองไดแก 1) วัตถุประสงค (objective) 
ที่สําคัญของแตละมุมมอง ซึ่งในความหมายของคําวาวัตถุประสงคตามแนวคิดของ BSC นั้นคือ สิ่งที่
องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตาง ๆ 2) ตัวชี้วัด(measures หรือ key performance 
indicators) ไดแกตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการ
วัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 3) เปาหมาย(target) ไดแก เปาหมายหรือตัว
เลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวชี ้ว ัดแตละประการ 4) แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
(initiatives) ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยในขั้นนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการที่

                                                 

 12อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance Management System (PMS) (กรุงเทพฯ: 
เอชอารเซ็นเตอร, 2553), 65-75. 
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จะทําเปนเพียงแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเบื้องตนที่ตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ13 14  
ดังนั้นการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) จึงนับวาเปนเครื่องมือตัวหนึ่งของการบริหารจัดการผลงาน 
(performance  management) ไมใชเปนการวัดผล (performance measurement) ปจจุบัน
องคกรหลายแหงจึงประยุกตใชการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) ตามมิติที่องคกรคิดวาเหมาะสมกับ
องคกร โดยทั่วไปจะใชทั้ง 4 มิติตามตนฉบับ สําหรับสวนราชการไทยนําแนวความคิดของการวัดผล
เชิงดุลยภาพ (BSC) มากระจายเปน 4 มิติ ดังตอไปนี้คือ 1) มิติดานประสิทธิผล สวนราชการแสดงผลงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน 2) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการสวนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ 3) มิติดานคุณภาพการใหบริการ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการ
ในการใหบริการทีมีคุณภาพ และ4) มิติดานการพัฒนาองคกรสวนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร15 สรุปแลวการวัดผลเชิงคุณภาพ (balanced scorecard : 
BSC ) จึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหองคการสามารถนําปจจัยหลักทางกลยุทธขององคการ (CSF) แปลง
ไปสูการปฏิบัติ และเปนเครื่องมือสําหรับองคการในการพิจารณาผลสําเร็จของการทํางานโดยผาน
มุมมองมิติดานประสิทธิผล มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มิติดานคุณภาพ การใหบริการ
และมิติดานการพัฒนาองคกร ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ไดนําการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC ) มาใชในการแปลงแผนกล
ยุทธขององคการ ถายทอดตัวชี้วัดจากองคการมาสูหนวยงานและผูปฏิบัติ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานโดยใชมุมมองทั้ง 4 มิต ิ
 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance indicators) เดวิด พารเมนเตอร 
(David Parmenter) ไดนําแนวคิดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) มาเปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการ
ดําเนินงาน หรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆขององคการ ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัด
หรือการประเมินในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
องคการ หนวยงานหรือบุคคล เปนเครื่องมือการบริหารจัดการที่องคการตางๆนํามาใชเพื่อแปลง
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธขององคการสูพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงาน ให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตัวชี้วัดที่สรางขึ้นตองมีบุคลหรือหนวยงานรับผิดชอบทุกตัว 
ตัวชี้วัดที่สรางขึ้นมาองคกรสามารถควบคุมไดสามารถวัดไดและเปนที่เขาใจของบุคลทั่วไป ชวยให
ผูบริหารและพนักงานสามารถติดตามการเปลี ่ยนแปลงที่สําคัญได นอกเหนือจากการวัดเพื่อ

                                                 

 13R.S. Kaplan and D.P. Norton, Using the Balanced Scorecard as Strategy 
Management System (New York: Harvard Business Review, 1966), 75-78.  
 

14
 R.S. Kaplan and D.P. Norton, The strategy-focused organization: How 

balanced scorecard company thrives in the new business environment (Boston: 
Harvard Business School Press, 2000), 45-50. 
 15พสุ เดชะรินทร, เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard และ 
Key Performance Indicators (กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 18-37. 
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ประเมินผลงาน ตัวชี้วัดตองไมเกิดปญหาความขัดแยงในองคการ16 ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข หลายแหงไดสรางตัวชี้วัด โดยแปลงตัวชี้วัดแผนกลยุทธ
ขององคการถายทอดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล  นําไปประเมินทุก 6 เดือน ผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชาจะตองรวมกันกําหนดคาเปาหมาย น้ําหนักพรอมทั้งตัวเลขของระดับการประเมิน 
(performance agreement) การกําหนดคาตัวเลขของระดับการประเมนิโดยแบงเปน 5 ระดับ   
 แนวคิดสมรรถนะ (competency) สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะ
เปนพื้นฐาน (competency-based human resource management) นับวาเปนเครื่องมือที่
ผูบริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกําลังใหความสนใจ และนิยมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
สมรรถนะ (competency) จะเปนเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ ทั้งการ
บริหารจัดการผูมีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความกาวหนาตามสาย
วิชาชีพการนําสมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล จะชวยใหองคกรไดบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายขององคกร ซึ่งมีหลายทานไดใหความหมายและคําจํากัดความของสมรรถนะเชนเดวิด 
แมคคลีแลน (David C. McClelland) ไดใหคําจํากัดความไววา “สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะที่
ซอนอยูภายในตัวบุคคล คุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวผลักดันใหบุคคลสามารถสรางผลการปฏิบัติงาน
ในงานที่ตนรับผิดชอบใหสูงกวาหรือเหนือกวาเกณฑหรือเปาหมายที่กําหนดไว17 หรือ โบยาซีส 
(Boyatzis)  กลาววา“สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (underlying characteristic) ของ
บุคคล ไดแก แรงจูงใจ (motive) อุปนิสัย (trait) ทักษะ (skill) จินตภาพสวนตน (self-Image) หรือ
บทบาททางสังคม (social role) หรือองคความรู (body of knowledge) ซึ่งบุคคล จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานสูงกวา/เหนือกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว18สวน สเปนเชอรและ
สเปนเชอร (Spencer and Spencer) กลาววา“สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน 
(underlying characteristic) ที่มีอยูภายในตัวบุคคลไดแกแรงจูงใจ (motive) อุปนิสัย(trait) อัตมโนทัศน 
(self-concept) ความรู (knowledge) และทักษะ (skill) ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ จะเปนตัวผลักดัน
หรือมีความสัมพันธเชิงเหตุผล (causal relationship) ใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหรือสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ/หรือสูงกวาเกณฑอางอิง (criterion–
reference) หรือเปาหมายที่กําหนดไว19 สวน เฮย กรูป (HAY Group)  ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา

                                                 

 16D. Parmenter, Key Performance Indicators: Developing Implementing 
and Using Winning KPIs (New York: John Wiley & Sons. Inc, 2007), 142-145. 

 17D.C. McClelland, A Competency model for human resource management 
specialists to be used in the delivery of the human resource management 
cycle (Boston: Mcber, 1975). 

 18R.E. Boyatzis, The Competence manager: A model for effective 
performance (New York:  Wiley, 1982), 21. 
 19L.M. Spencer, and S.M. Spencer, Competence at work: Model for superior 
performance. (New  York: Wiley, 1993). 
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ดานการวางระบบการบริหารงานบุคคล ระดับโลกไดใหคําจํากัดความไววา “สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําให บุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวาคนอื่นๆ โดย
บุคลากรเหลานี้ จะแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาวไดมากกวาเพื่อนรวมงานในสถานการณที่
หลากหลายกวา และไดผลงานดีกวาผูอื่น การนําแนวคิดสมรรถนะ (competency) มาใชในการ
บริหารผลงานตามแนวสมรรถนะเปนฐาน (competency-Based: PMS) โดยใหความสําคัญกับ
พฤติกรรมและสมรรถนะที่พนักงานแสดงออกแทนที่จะเปนผลลัพธที่เปนเปาหมายขององคกร มุงไปที่
พัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานตามที่ตองการในอนาคต20 ซึ่งในปจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ไดนําสมรรถนะที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) พ.ศ.2553 กําหนดมาใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 ทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน (A theory of performance evaluation) ศิริชัย 
กาญจนวาสี กลาววาการดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้นจําเปนตองมีกลยุทธและตรรกะของการ
ดําเนินงาน สําหรับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน เปนคํารวมที่มีสวนประกอบของผลผลิต ผลกระทบ
และผลลัพธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สะทอนคุณภาพของการดําเนินงาน และความสําเร็จของผล
การดําเนินงาน ควรครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ประสิทธิผลของผลการดําเนินงาน 
และความพึงพอใจของผูเกี่ยวของสําหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน มีองคประกอบที่สําคัญคือ ปจจัย
นําเขากระบวนการดําเนิน งานและผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินงาน
(KPI) จึงควรประกอบดวยอยางนอย 2 สวนเชนกัน คือ1) ตัวชี้วัดกระบวนการดําเนินงาน และ        
2) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ซึ่งตัวชี้วัดกระบวนการดําเนินงาน เปนสิ่งสะทอนคุณภาพของการใช
ทรัพยากร และคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานในการสรางผลผลิตอันไดแก ประสิทธิภาพ
(efficiency) ของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพในการประหยัด  ซึ่งเปนการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคากอใหเกิดผลสูงสุด และประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งเปนการลด
คาใชจายตอการสรรางผลผลิตหนึ่งหนวย สวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเปนสิ่งสะทอนคุณภาพของ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย อันไดแก ประสิทธิผล (effectiveness) ของผลการดําเนินงาน 
โดยผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต  ผลกระทบ หรือผลลัพธ ไดผลตรงตามผลที่คาดหวัง และ
เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ  ผูบริโภคและผูปฏิบัติงาน สําหรับองคประกอบของผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ควรไดพิจารณาใหชัดเจนถึงผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นวาเปนผลใน
ลักษณะใด มีตัวชี้วัดใดที่เปนรูปธรรมอะไรบาง เพื่อที่จะไดใชกลยุทธสําหรับติดตามสนับสนุนใหเกิด
คุณภาพของการดําเนินงานที่พึงประสงค ผลหรือผลสัมฤทธิ์ (results) เปนคํารวมของสิ่งที่เกิดขึ้น
ทัง้หมดอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน คําวา “ผล” มีองคประกอบสําคัญซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกัน โดย
เรียงจากรูปธรรมสูนามธรรม คือ ผลผลิต (outputs) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันทีจากการดําเนินงาน
(initial or immediate outputs) หรือผลเบื้องตน ผลผลิตเปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงอันเนื่องมาจาก
กิจกรรม หรือการปฏิบัติงานผลกระทบ (impacts) หมายถึง ผลระยะกลาง อันเปนผลที่เกิดตอ

                                                 

 20สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, การจัดการทรัพยากรมนุษยดวย Competency-Based HRM 
(กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต,ิ 2550), 155. 
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เนื่องมาจากผลผลิต และผลลัพธ (outcomes) หมายถึง ผลระยะยาว (long term outputs) หรือผล
จุดหมายปลายทาง (ultimate outputs) และผลลัพธเปนผลจุดหมายปลายทางอันเปนผลที่เกิดตอ
เนื่องมาจากผลกระทบ  สรุปวาการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายของการ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีความสําคัญตอการสรางตัวชี้วัด การติดตามผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ (KPI) ในการวัดผลการดําเนินงาน ควร
พิจารณาจากตัวชี้วัดซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพ หรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ควรครอบคลุมทั ้ง “ประสิทธิภาพ” และ“ประสิทธิผล” สวนคาน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในหนวยงานควรมีดังนี้คือ ประสิทธิผล (68%) การ
ประหยัดทรัพยากร (14%) การประหยัดและประสิทธิภาพ (10%) และประสิทธิภาพ (8%)21 
 การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประเมิน (development of standards and 
criteria for evaluation)  รัตนะ บัวสนธ กลาววามาตรฐานและตัวบงชี้มีความสัมพันธกันในลักษณะ
ที่ตัวบงชี้เปนสวนประกอบยอยของมาตรฐาน ในมาตรฐานหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยตัวบงชี้ตั้งแต 1 
ตัวขึ้นไป ตัวบงชี้สามารถแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง ถาจําแนกตามทฤษฎี
ระบบ จะประกอบดวยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (input indicators)ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 
(process indicators) และตัวบงชี้ดานผลผลิต (output indicators) สําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัว
บงชี้แบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ไดแก 1) ขั้นการสรางตัวบงชี ้ ประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงค กําหนดนิยามของตัวบงชี้ การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา การ
กําหนดวิธีการรวมตัวแปรและการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร ซึ่งวิธีการกําหนดน้ําหนัก      
ตัวแปร ใชวิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) โดยใชเทคนิคทางสถิติการวิเคราะห
องคประกอบ (factor analysis) วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัว
แปร 2) ขั้นการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้โดยเฉพาะการตรวจสอบความตรง (validation) ของตัวบงชี้
แลว ตองตรวจสอบคุณภาพที่สําคัญ ๆ 4 ประการ ไดแก 1) ความทันสมัยเหมาะสมในการนําไปใชได 
สอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน และอนาคต 2) ตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายใน
การใชงาน 3) มีคุณสมบัติที่ดีตามเกณฑการวัด เชนความตรง ความเที่ยง ความเปนปรนัยและ
ประการสุดทาย มีกฎการวัดที่เปนกลาง มีความเปนทั่วไปไมลําเอียง และ 4) ขั้นการจัดเขาบริบทและ
นําเสนอรายงาน ภายหลังจากตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้แลว จะตองทําการวิเคราะหขอมูลใหไดคาตัว
บงชี้ที่เหมาะสมกับบริบทในการนําไปใช หลังจากนั้นจึงรายงานนําเสนอคาตัวบงชี้ใหกับผูเกี่ยวของ
หรือผูใชตัวบงชี้ไดทราบ  สวนเทคนิควิธีการพัฒนาตัวบงชี้นั้นมีอยางหลากหลายใหเลือกใชได
พิจารณาใหเหมาะสมกับเงื่อนไข22  ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใชวิธีการพัฒนาตัวบงชี้โดยเทคนิคการ
ผสมผสานโดยใชเทคนิคเชิงคุณภาพ เริ่มจากการสํารวจสังเคราะหเอกสาร (documentary survey)
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และใชเทคนิคเชิงปริมาณไดแก การวิเคราะหองคประกอบ(factor 

                                                 

 21ศิรชิัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554),131-149. 

 

 22รัตนะ บัวสนธ, ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน, พิมพครั้งที่ 3 (นครสวรรค: ริมปง
การพิมพ, 2555), 159-175. 
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analysis) หลังจากนั้นใชการยืนยันจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่สรางเสร็จ  โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structural Interview) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ 
เพื่อการปรับหรือพัฒนาตัวบงชี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใชเทคนิค ethnographic future 
research : EFR)   

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (manual) ตามแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)23 และเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงานของเรืองชัย จรุงศิรวัฒน 24 ซึ่งประกอบ
ไปดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคขอบเขต คําจํากัดความ ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการตางๆ มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารอางอิง แบบฟอรมที่ใช เอกสารบันทึกที่ใชและระบุในคูมือ ในที่นี้ภาคผนวกประกอบดวย
คําอธิบายรายละเอียดของมาตรฐานและตัวชี้วัด  
 เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของ ไดแก คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ.2551-2552 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย พ.ศ.2553 คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พ.ศ.2553 พจนานุกรมสมรรถนะหลักสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและสมรรถนะผูบริหาร สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
พ.ศ. 2553 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาล คูมือการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับแกไข กันยายน พ.ศ.2555 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
พ.ศ.2554-2558 ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 คูมือการประเมินคุณภาพสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คูมือการประเมินคุณภาพของสภาการพยาบาล พ.ศ.2555 และคูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยตางๆ 
 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจํานวน 9 ทาน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 23สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2552), 1-28. 
 24เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ขอนแกน: ศูนยผลิตเอกสาร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน, 2554), 1-86. 
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1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
 

 

แนวคิดสมรรถนะ 
(competency) ของ 

Spencer & Spencer,1993 

แนวคิดสมรรถนะ 
(competency)  ของ 
Boyatzis, R, 1982 

  

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 
สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

แนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษย (HRM) :ผลการปฏิบัติ 
งานของ R.Wayne Mondy 
and Robert M.Noe, 2005 

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยเกี่ยว 
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากร 

การวัดผลเชิงดุลยภาพ 
(BSC), Robert S.Kaplan 
and David P.Norton, 

2000. 

แนวคิดสมรรถนะอาจารย
พยาบาลของมณฑาทิพย 
สุรินทรอาภรณ,2550 

 

 

แนวคิดสมรรถนะ
(competency) ของ James  

Kierstead, 1998,2007 

แนวคิดรูปแบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานแบบผสม

(mixed model) ของ 
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2550 
และอาภรณ ภูวิจิตร,2553. 

 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(KPI) ,David Parmenter, 

2007. 
 

 

เอกสาร คูมือ ตํารา และ
งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

 

แนวคิดสมรรถนะ
(competency)  ของ 

McClelland, D.C ,1975 
 

แนวคิดการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของก.พ.ร.,2552,
และเรืองชัย จรุงศิรวัฒน, 

2554 

แนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษย(HRM) : ผลการ

ปฏิบัติงานของ Amstrong, 
M, 2006 

แนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษย (HRM) : ผลการ

ปฏิบัติงานของ Guest, D., 
1987 

ทฤษฎีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน (A theory of 

performance evaluation) 
ของศิริชัย กาญจนวาส,ี 

2554 

การพัฒนามาตรฐานและตัว
บงชี้เพื่อการประเมินของ 

รัตนะ บัวสนธ ,2555 
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ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), 2554). 
       : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, คูมือการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) (กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554). 
       : กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, คูมือการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก(ฉบับแกไข สิงหาคม) (สุพรรณบุรี: วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุพรรณบุร,ี 2555). 
       : สภาการพยาบาล, คูมือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ (นนทบุรี: 
สภาการพยาบาล, 2556). 
       : กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยพยาบาล, “แบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (15 วิทยาลัย)” (แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาล สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2555). 
       : มณฑาทิพย สุรินทรอาภรณ, “สมรรถนะของอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลเครือขาย
ภาคกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข,” วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร
1, 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2550): 50-55. 
       : เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ขอนแกน: ศูนยผลิตเอกสาร มหาวิทยาลัย ขอนแกน, 
2554),1-86. 
       : พสุ เดชะรินทร, เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard และ Key 
Performance Indicators, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2546) ,18-37.   
       : รัตนะ บัวสนธ, ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน, พิมพครั้งที่3 (นครสวรรค: ริมปงการพิมพ, 
2555), 159-175. 
       : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก, แผนยุทธศาสตร การพัฒนา
สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2555-2558) (กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554), ญ. 
       : สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency (กรุงเทพฯ: 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 2550), 48. 
       : สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, พจนานุกรมสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมรรถนะผูบริหาร (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.), 2553), 1-95. 
       : สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ:ภาพรวมระบบ
บริหารผลงานและระบบประเมินการปฏิบัติราชการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน(ก.พ.), 2551), 1-65.  
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       : สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), 2552), 1-35. 
       : สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ:  แนวทาง 
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), 
2552), 1-29. 
       : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), คูมือการกําหนดสรรถนะในขาราชการ 
พลเรือน : คูมือสมรรถนะหลัก (กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมชางจํากัด, 2551), 1-33. 
       : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), คูมือการกําหนดสรรถนะในขาราชการ 
พลเรือน : คูมือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมชางจํากัด, 
2553), 1-65. 
       : สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและคณะ, KPI รายบุคคล สุดยอดบริหารผลลัพธขององคกร (กรุงเทพฯ: 
สินทวีกิจ พรินติ้ง, 2553),1-452. 
       : ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554), 131-149. 
       : อลงกรณ มีสุธาและสมิต สัชฌุกร, การประเมินผลการปฏิบัติงาน (กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2557), 1-99. 
       : อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance lndicators (PIs) Dictionary เลม1 (กรุงเทพฯ: เอชอาร
เซ็นเตอร, 2554), 30-38. 
       : อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance Management System (PMS) (กรุงเทพฯ: เอชอาร
เซ็นเตอร, 2553), 49-55. 
       : R. Boyatzis, The competent manager : a model for effective performance 
(New York: interscience.,R.E., 1982), 21. 
       : R. S. Kaplan and D. P. Norton, Using the Balanced Scorecard as Strategy Management 
System (New York: Harvard Business Review, 1966), 75-78. 
        : R. S. Kaplan and D. P. Norton, The strategy-focused organization: How balanced 
scorecard company thrives in the new business environment (Boston: Harvard 
Business School Press, 2000). 
       : D. C. McClelland, A Competency model for human resource management 
specialists to be used in the delivery of the human resource management cycle 
(Boston: Mcber, 1975). 
       : D. Parmenter, Key Performance Indicators: Developing Implementing and 
Using Winning KPIs (New York: John Wiley & Sons. Inc, 2007), 142-145. 
       : L. M. Spencer and S.M. Spencer, Competence at work: Model for superior 
performance (New York: Wiley, 1993), 9. 
       : D. Guest, “Human Resource Management and Industrail Relation,” Journal of 
Management Studies 24, 5 (1998): 25-27. 
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       : Michael Armstrong, Strategic Human Resource Management: Practice, 10th ed. 
(London: Kogan Page, 2006), 23. 
       : R. Wayne Mondy and Robert M. Noe,  Human Resource Management, 9th ed. 
(New Jersey: Prentice-Hail, 2005),5. 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการวัดคุณคาของบุคคลในการ
ปฏิบัติราชการภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดวาเหมาะสมกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม 
ใชประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน หรือรายไดที่บุคคลควรไดรับจากองคการ ตลอดจน
ประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้น  
 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล หมายถึง อาจารยพยาบาลที่มีหนาที่รับผิดชอบงานการจัด
เรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัยและตํารา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและงานพัฒนา
องคกร วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถแบง
ออกไดเปน 5 ระดับดังนี้ 1) ผูอํานวยการ 2) รองผูอํานวยการ 3) หัวหนาภาควิชา 4) หัวหนางาน 
และ 5) อาจารยผูสอน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข” นั้นผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัย         
ที่เก่ียวของประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และการจัดทํา
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยและไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวของแตละประเด็นโดยนําเสนอตามลําดับสาระสําคัญดังนี ้

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
  1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
  1.2 การวัดผลเชิงดุลยภาพ 
  1.3 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
  1.4 การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประเมิน 
  1.5 สมรรถนะ 
  1.6 การพัฒนาตัวบงชี้ 
  1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1.8 เอกสารและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. การจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

 
การจัดการทรัพยากรมนุษย  

การจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource management : HRM ) โดยทั่วไป
มนุษยแตละคน จะมีลักษณะหลากหลายแตกตางกันในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเปน
องคประกอบ ที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหองคการบรรลุเปาหมาย การดําเนินการใหมนุษย
สามารถสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยคุณภาพทางการจัดการทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ซึ่งมีหลายทานไดใหความหมายและนิยามของการจัดการทรัพยากรมนุษยไว เชน 
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 เดวิด เกสต (Guest, D) กลาววาการจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) คือ ชุดของนโยบาย
(ดานบุคคล)ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการบูรณาการขององคกร ความผูกพันของพนักงานตอองคกร 
ความยืดหยุนและคุณภาพชีวิตอยูในระดับสูงสุด1  
 มันดี่ เวยนและนีโอ โรเบิรต (R.Wayne Mondy and Robert M.Noe) ไดใหคํานิยามของ
การจัดการทรัพยากรมนุษยไวในหนังสือ “ Human Resource Management ”ninth edition ไววา 
เปนกระบวนการที่จะใชประโยชนสูงสุดจากบุคลากรในองคการ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย 
ที่วางไว ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร ผูจัดการและหัวหนางานทุกคนใน
องคการ2  
 ไมเคิล อารมสตรอง (Armstrong, M) กลาววาการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) หรือ
การจัดการทรัพยากรมนุษย คือแนวทาง (approach) เชิงกลยุทธและมีความเกี่ยวเนื่องกันในการ
จัดการสินทรัพย (asset) ที่มีคุณคามากที่สุดขององคกร ซึ่งไดแกบุคลากรขององคกรโดยทั้งในแงของ
ปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลหรือทีมงาน มีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคกรในการสรางความ 
สามารถในการแขงขัน3  
 สมพงษ จุยศิริ กลาววา “การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึงการใช (utilize) คนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในองคการ” ซึ่งประกอบดวย ระบบงานยอยๆ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(human resource planning) การออกแบบงาน (job design) การวิเคราะหงาน (job analysis) 
การสรรหาบุคลากร (recruitment) การคัดเลือก (selection) การฝกอบรมและการพัฒนา (training 
and development) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ผลตอบแทน และ
ผลประโยชน(compensation and Benefits) ความปลอดภัยและสุขภาพ (safety and Health)
และแรงงานสัมพันธ (labor relations)4   
 สําหรับวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษยมีอยูดวยกัน 4 วัตถุประสงคหลักคือ 
1) เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกร (recruitment 
and selection) คือ หาคนดีคนเกงเขามาทํางาน การสรรหาประกอบดวยการสรรหาแบบตั้งรับหรือ
แบบดั้งเดิมและการสรรหาเชิงรุก 2) เพื่อใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด (utilization) คือ การใชคนให
ตรงกับงาน ใหความเปนอิสระและมีสวนรวม  ใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 3) เพื่อบํารุงรักษา
พนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคกรนานๆ (maintenance) คือ รักษาไวใหอยูกับเราเปนเรื่อง
การจัดการทางกาวหนาในอาชีพ การมีคาตอบแทนที่เหมาะสม การสรางความพึงพอใจและเปนผูรัก

                                                 

 
1D. Guest, “Human Resource Management and Industrail Relation,” Journal of 

Management Studies 24, 5 (1987): 25-27. 
 2R. Mondy Wayne and M. Noe Robert, Human Resource Management, 9th ed. 
(New Jersey: Prentice-Hail, 2005), 5. 
 3M. Armstrong, Strategic Human Resource Management: Practice, 10th ed. 
(London: Kogan Page, 2006), 23. 
 4สมพงษ จุยศิริ, การจัดการทรัพยากรมนุษย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2554, เขาถึงได
จาก http://www.stabundamrong.go.th/ web/book / 53/ b15_53.PDF  
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องคกร และ4) ใชพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ (development) คือ รับเขามาแลวพัฒนาใหเปน
คนดี คนเกงยิ่งๆ ขึ้นไปอีก  การที่จะพัฒนาใหเกงขึ้นไปอีกตองรูวาเขาเปนใคร เขามีความถนัด มีจุดแข็ง
จุดออนอยางไร ก็ตองไปทําสิ่งที่เรียกวา career planning ทํา IDP หรือ individual  development 
plan ระบบพัฒนาเปนเรื่องที่จําเปนในการสรางคน ตองพัฒนาอยางทั่วถึงทั้งองคกร พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ศินารถ ศิริจันทพันธ ไดเขียนในหนังสือกลยุทธการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยเสนอปรัชญาแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ดวยกัน 7 ขอคือ 1) เชื่อวาถา
คนในองคกรประกอบดวย สมาชิกที่มีความรู ความสามารถ นาจะทําใหองคกรพัฒนาตอไปได จาก
ความเชื่อนี้ จะนําไปสูกระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเขา
มาอยูในองคกร 2) เชื่อวาในองคกรมีสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหวางสมาชิกดวยกัน และระหวาง
สมาชิกกับผูบังคับบัญชาแลว จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน จากแนวคิดนี้จะเปนแนวทาง
ใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การสรางขวัญและกําลังใจแกสมาชิกเพื่อให
เกิดความผูกพันกับองคกร 3) เชื่อวาถาบุคคลทํางานตรงกับความถนัดและความสามารถและความ
สนใจ จะกอใหเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน จากแนวคิดนี้มีการพิจารณาโยกยาย
สับเปลี่ยนตําแหนงในลักษณะ จัดคนใหเหมาะสมกับงานที่เขามีความสามารถ (put the right man 
on the right job) 4) เชื่อวาบุคคลที่เขามาทํางานในองคกรมีสวนชวยเหลือพัฒนาองคกร ให
เจริญเติบโต 5) เชื่อวาการประนีประนอม การประสานประโยชนระหวางสมาชิกในองคการ   องคการ
กับสังคม จะกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันและสรางความสุขแกสวนรวม 6) เชื่อวาสภาสังคมมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมีความจําเปนตองมีการเรียนรูและนําวิทยาการใหมๆ มาใช
ในการบริหารจัดการ และ7) เชื่อวาองคกรเปนระบบหนึ่งที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม ฉะนั้นจึงมีความ
จําเปนตองจัดหาเงินทดแทน เมื่อสมาชิกในองคกรเกิดภยันอันตรายตางๆในขณะปฏิบัติงานและเมื่อ
ทํางานครบเกษียณอายุ เพื่อใหสมาชิกมีความสุขใจ พรอมที่จะทํางานดวยความจงรักภักดี5 
 นอกจากนี้ โดยปกติมนุษยจะตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นตามความคิด ความเชื่อ และ
คานิยมที่อยูในตัวของเขา โดยมีแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานวาสิ่งที่เลือกทําเปนสิ่งที่มีคามากที่สุด ซึ่งสิ่ง
ที่เปนพื้นฐานของความคิดก็คือ ปรัชญาประจําตัวนั้นเอง การบริหารทรัพยากรมนุษยก็เชนกัน 
ผูบริหารก็จะตองมีแกนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบดวย 5 หลักใหญๆไดแก 1) หลักคุณธรรม (merit - based) : หลักคุณธรรมหรือระบบ
คุณธรรมใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ  หลักคุณธรรมประกอบดวย 4 
หลักใหญ คือ หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมคํานึงถึงผิวพรรณ เชื้อชาติ เพศ 
หลักความสามารถ การบริหารคนหมูมากตองมีวิธีวัดความสามารถ ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนมาเปน
หลักผลงานและหลักสมรรถนะ หลักความเปนกลาง หมายถึง การปฏิบัติหนาที่โดยไมคํานึงถึงฝายใด
ขาราชการเปนกลไกรัฐ  ตองทํางานตามนโยบายของรัฐบาล แตบางครั้งถูกมองวารับใชหรือเขาขาง
ฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบกับความมั่นคงในอาชีพราชการ หลักความมั่นคง หมายถึง 

                                                 

 5ศินารถ ศิริจันทพันธ, “กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย, 2552), 
1-3. 
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การรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  ที่เกียรติและศักดิ์ศรี 
2) หลักสมรรถนะ (competency - based): หมายถึง ใชคนใหตรงกับความรูความสามารถ (put 
the right man on the right job) โดยการศึกษาและกําหนดความรูความสามารถที่ตองการสําหรับ
ตําแหนงตางๆ แลวนําไปสรรหาพัฒนาใหไดบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง 3) หลักผลงาน 
(performance - based) : คือ การบริหารโดยยึดผลงานเปนหลัก วิธีการทํางานของเขา ตองโปรงใส
แตอยางไรก็ตาม ก็ใหเนนผลงานใหยึดผลงานเปนหลัก 4) หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 
(HR : decentralization) : คือใหรวมกันรับผิดชอบ และ 5) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (quality 
of work life) : คือ ในการทํางานมีชีวิตที่ทํางานและบาน ทําอยางไรใหสมดุลกัน (balance)  
 สําหรับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยนั ้น หมายถึงองคประกอบที่ใชในการ
ดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับบุคลากร  ซึ่งประกอบไปดวยขบวนการยอยๆ 7 ขบวนการ ไดแก 1) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึงการคาดคะเนความตองการกําลังคนขององคกรลวงหนาวาตองการ
คนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไรและตองการเมื่อไร และมีปจจัยใดบางเปนเครื่องกําหนดการวาง แผน
กําลังคน   2) การสรรหาและการคัดเลือก หมายถึงกระบวนการการดําเนินงานขององคกรจัดทําขึ้น
เพื่อมุงจูงใจผูสมัครที่มีคุณภาพเขามาทํางานในองคกรของตน ไดแก แหลงที ่ใชในการสรรหา
ระยะเวลาในการสรรหา  วิธีการที่ใชในการสรรหาบุคลากรและการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางาน 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงกระบวนการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู ปรับ
ทัศนคติในการทํางานและใหมีความชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4)  การบริหารคาตอบแทน 
หมายถึงการกําหนดปจจัยตางๆ เปนหลักเกณฑกําหนดคาจางเงินเดือน รวมถึงการจัดสวัสดิการใหแก
บุคลากร  5) สวัสดิการ หมายถึงผลประโยชนอื่นๆ ของบุคลากรที่องคกรจายนอกเหนือจากเงินเดือน
และคาจาง 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงระบบที่องคกรจัดทําขึ้นมา เพื่อหาคุณคาของ
บุคลากรในแงของการปฏิบัติงานไดแก การกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 7) การพนออก
จากงาน หมายถึงขั้นตอนกระบวนการที่องคกรจัดทําขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมในการเกษียณอายุ 
หรือการตองออกจากงานที่มิใชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง6  
 นอกจากนี้ มันดี่ เวยนและนีโอ โรเบิรต (R.Wayne Mondy and Robert M.Noe) ใน
หนังสือ “Human Resource Management ” Eighth Edition ไดใหกรอบหนาที่การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหใชประโยชนสูงสุดจากบุคลากรไว 6 หนาที่หลักๆ คือ 1) การจัดคนที่เหมาะสม
เขามาทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม ภารกิจนี้ครอบคลุมถึงการกําหนดกลยุทธ (strategy) ของการ
จัดการทัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษย (human resource planning) การวิเคราะหงาน 
(job analysis) การสรรหาและการคัดเลือก (recruitment &selection) 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(human resource development : HRD) ซึ่งจะรวมถึงงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมและการ
พัฒนา(training and development) การวางแผนและการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน(career 

                                                 

 6เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711 หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 5-18. 
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planning and development) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal)  
3) การจัดการคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ (compensation and benefits) องคประกอบ
ของคาตอบแทน 4) การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในองคกร (safety and health)          
5) แรงงานสัมพันธ (employee and labor relations) การประสานความสัมพันธอันดีระหวาง
ลูกจางและนายจาง ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และอาจรวมไปถึงการสรางความสัมพันธ
ระหวางองคการกับชุมชน งานที่ครอบคลุมไปถึงระเบียบวินัย (discipline) กฎหมายแรงงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (laws) สหภาพแรงงานและองคการทางดานแรงงาน (unions) 6) การใช
สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย การตรวจสอบและวิจัย (human resource information 
system (HRIS) adult and research โดยหลักการแลว หนาที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
เปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติและรับผิดชอบรวมกันในระหวางผูบริหารทุกคน ทุกระดับในองคกร7 
 จากการศึกษาของเพชรมณี วิริยะสืบพงศ ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี ้รวมคุณภาพ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พบวาตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักที ่มีอิทธิพลตอคุณภาพกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบดวย 7 องคประกอบหลักดังนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล
การปฏิบัติงานและออกจากงาน ซึ่งองคประกอบทั้ง 7 จะตองปฏิบัติผานตัวแปรที่เปนองคประกอบยอย
ทั้งหมด 32 องคประกอบยอย และตัวบงชี้คุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 65 ตัวแปร 
และองคประกอบทั้ง 7 สามารถอธิบายคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรอยละ 
12,100,97,99,97,100 และ82 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถอธิบาย
คุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรอยละ1008 
 มรกรต โกมลดิษฐ ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:ใน
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยภาพรวมและหลายดาน
อยูในระดับปานกลาง ขอเสนอแนะควรใหมีการมอบหมายภาระงานอยางเทาเทียมกัน และควรปรับ
คาตอบแทนใหเหมาะสมกับงาน และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา เพื่อใหเกิดความกาวหนา

                                                 

 7R. Mondy Wayne and M. Noe Robert, Human Resource Management, 8th ed. 
(New Jersey: Prentice-Hail, 2005), 5-6. 
 8เพชรมณี วิริยะสืบพงศ, “การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545),
บทคัดยอ. 
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และทัดเทียมกัน จะเห็นไดวาการประเมินผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีสวนสําคัญยิ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร9 

 ตรีนวลนุช กองผาพา ศึกษาบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม ศึกษากรณี
วิสาหกิจขนาดใหญในจังหวัดขอนแกน พบวาการปฏิบัติงานทางการบริหารทรัพยากรมนุษยแบงได 5 
ขั้นตอนคือ 1) ลักษณะทั่วไปของงานทรัพยากรมนุษย 2) การเตรียมการและคัดเลือก 3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 4) คาตอบแทนและคุมครองปองกันและ 5) แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง 
พบวาแตกตางจากในอดีต ไมวาจะเปนขอบเขตภาระหนาที่ โครงสรางการบริหารงานและความสําคัญ
ไดรับการยอมรับใหอยูในระดับแนวหนาเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่นๆในองคกร ผูที่ทําหนาที่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในปจจุบันคือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร หุนสวนเชิงกลยุทธ ผูสนับสนุนองคกรและ
ผูทําหนาที่พัฒนาบุคลากร สําหรับปญหาอุปสรรคบทบาทนักทรัพยากรมนุษย มี 3 ประเด็นไดแก 
ความคาดหวังจากผูบริหารระดับสูง ความกาวหนาในสายอาชีพและคุณลักษณะ ทักษะ ความรูและ
ขีดความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษย10 
 ทศพร วงศทะกัณฑ ศึกษาการประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวาในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีดวยกัน 4 ดาน คือการจัดหาทรัพยากรมนุษย พบวา
การคัดเลือกถูกครอบงําจากระบบอุปถัมภ การใหรางวัล พบปญหา ขาดการสรางขวัญและกําลังใจ 
คนที่ทํางานไมไดรับรางวัลใหเลื่อนขั้น ไมมีแนวทางและมาตรฐาน ขาดการประเมินที่ถูกตอง สําหรับ
แนวทางการปองกัน เสนอใหมีการอบรมผูบริหารและผูบังคับบัญชาในรูปของคณะกรรมการการ
คัดเลือก มีการคัดเลือกผูบริหารที่ดี ใหมีการออกระเบียบกําหนดมาตรฐานแนวทางการประเมินผล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และควรมีการแตงตั้งผูประเมินในรูปของคณะกรรมการกลาง มีการฝกอบรม
เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหารและผูบังคับบัญชา11  
 เดชา ถ้ําหิน ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี พบวาการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร ใหความสําคัญกับการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร โดยเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งการ
บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานีประกอบดวย 
การสรรหาและการเลือกสรร การฝกอบรมและการพัฒนา  การรักษาไวและดานการใชประโยชนที่

                                                 

 9มรกรต โกมลดิษฐ, “บริหารทรัพยากรมนุษยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:ในกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), บทคัดยอ. 
 10ตรีนวลนุช กองผาพา, “บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม ศึกษากรณีวิสาหกิจ
ขนาดใหญในจังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552), บทคัดยอ. 
 11ทศพร วงศทะกัณฑ, “การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), บทคัดยอ.  
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เกี่ยวกับการสั่งการ โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ปญหาและอุปสรรคสําคัญพบวามีปญหาเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกสรร คือยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองพิจารณาตรวจสอบใน
การสรรหาและคัดเลือก ขาดการจัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในดานการรักษาไวนั้น
ในการใหคาตอบแทนประโยชนและบริการใหกับบุคลากรไดรับคาตอบแทนที่สมควรจะไดรับตามสิทธิ
โดยไดรับตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด แตยังไมสามารถบริหารคาตอบแทน และจูงใจให
บุคลากรอุทิศตนใหกับการทํางานดวยการเลื่อนขั้นหรือใหผลประโยชนตอบแทนอื่นใหกับบุคลากรที่ได
อุทิศใหกับงานอยางเต็มทีนอกจากเงินเดือน สวนการใชประโยชน การสั่งการยังไมมีเอกภาพ มีปญหา
การสื่อสาร สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนใหกับบุคลากรที่มีเงินเดือนไมมาก ขาดการนําผลการ
ปฏิบัติงานในอดีต ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ การวางตัวเพื่อเปนตัวอยางที่ดี มาเปนหลัก
สําคัญในการประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนง ขอเสนอแนะ การคัดเลือกและสรรหา ควรมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรม ควรมีการจัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรโดยบุคลากรมีสวนรวม การรักษาไว ควรมีการจัดกิจกรรม การจัดกองทุนหรือสวัสดิการ
ชวยเหลือ ดานการใชประโยชน ควรมีการประชาสัมพันธและเพิ่มชองทางการสื่อสารแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ สื่อสารจากระดับบนสูลาง ลางสูบน อยางไมเปนทางการมากขึ้น  ควรนําเอาผล
การปฏิบัติงาน ปริมาณงานหรืองานที่ไดรับมอบหมายมาพิจารณาเปนหลักในการเลื่อนขั้นตําแหนง 
และตองนําทัศนคติ การอุทิศตนใหกับงาน การเปนแบบอยางที่ดี มาใชในการประเมินดวย12 
 ไพบูลย รังสิกรรพุม ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย:
กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลกโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายไดพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยเทศบาล
นครพิษณุโลกมากท่ีสุดคือดานภาวะผูนํา รองลงมาดานการทดลองผลการปฏิบัติงาน ดานการสรรหา
บุคลากร ดานการพัฒนาองคความรู ดานกระบวนการจัดวางมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร ดาน
การปฐมนิเทศ ดานการบริหารโครงสราง คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตามลําดับ ขอเสนอแนะ
ควรมีนโยบายพัฒนากําลังคน โดยตั้งหนวยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร13 
 สุคนธ มณีรัตน ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยกับรูปแบบความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายไดอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย
คือ การจัดหาบุคคลเขาทํางาน การจัดรูปแบบองคการ การฝกอบรมและการพัฒนา การบริหารผล
การปฏิบัติงาน รางวัลและสิทธิประโยชน สวนรูปแบบความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงเรียน

                                                 

 12เดชา ถ้ําหิน, “การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยขอนแกน, 2553),85-95. 
 13ไพบูลย รังสิกรรพุม, “การประเมินประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย: กรณีศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลก” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), 45-52. 
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สาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยดังนี ้คือ ความผูกพันทางความรู สึก ความผูกพันที ่เปนปทัสถาน ความผูกพัน
แบบตอเนื่องและความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับรูปแบบความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงใหเห็นวาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน 
และทํางานใหแกองคการ14 
 ภิราช รัตนันต ศึกษาการสรางและตรวจสอบตัวชี้วัดในพันธะกิจการบริหารทรัพยากร
มนุษยของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชแรงงานเปนหลักในประเทศไทย รวม 5 พันธะกิจ ประกอบดวย 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การรักษา
ทรัพยากรมนุษย  และการวิจัยทรัพยากรมนุษย ผลการวิจัยพบวาตัวชี้วัดในพันธะกิจการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชแรงงานเปนหลักในประเทศไทยที่สรางขึ้นโดย
ผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟาย มีจํานวนทั้งสิ้น 129 ตัวชี้วัด และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ตัวชี้วัด
ในพันธะกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย จํานวน 31 ตัวชี้วัด การใหรางวัล จํานวน 18 ตัวชี้วัด การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 23 ตัวชี้วัด การรักษาทรัพยากรมนุษย จํานวน 30 ตัวชี้วัด  และการ
วิจัยทรัพยากรมนุษย จํานวน 27 ตัว พบความสอดคลองระหวางความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญกับ
ความคิดเห็นของผูบริหารทรัพยากรมนุษยของตัวชี้วัดพันธะกิจการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใชแรงงานเปนหลักในประเทศไทย โดยพบน้ําหนักความสําคัญเรียงตามลําดับ
ดังนี้ การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย  (0.59) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (0.52)  การรักษาทรัพยากร
มนุษย (0.40)  การจัดการทรัพยากรมนุษย (0.33) และการวิจัยทรัพยากรมนุษย (0.29)15  
 ยุทธการ กานจักร ศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ความ
ยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พบวาพนักงานมี
การรับรูวัฒนธรรมองคการ ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย ระดับความยึดมั่นผูกพันในงานอยูใน
ระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับดี การรับรูวัฒนธรรมองคการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01และการรับรูวัฒนธรรมองคกรดานความสอดคลองและดานการมี
สวนเกี่ยวของ สามารถรวมกันพยากรณผลการปฏิบัติงานของพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทยได

                                                 

 14สุคนธ มณีรัตน, “การบริหารทรัพยากรมนุษยกับรูปแบบความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554), 90-95. 
 15ภิราช รัตนันต, “การสรางและตรวจสอบตัวชี้วัดในพันธะกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชแรงงานเปนหลักในประเทศไทย” (ดุษฎีนิพนธบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2554), บทคัดยอ. 
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รอยละ 41.20 แสดงใหเห็นวาการบริหารทรัพยากรมนุษยและความยึดมั่นผูกพันในงานสงผลตอ            
ผลการปฏิบัติงาน16 

 จันทนา ครอบแกว ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยที ่สงผลตอสมรรถนะครูของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพขรบุรี พบวาการบริหารทรัพยากรมนุษย สถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
เพขรบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมากเชนกัน โดยดานการสรรหาและ
คัดเลือกอยูในอันดับสูงสุด รองลงมาตามลําดับคือ ดานการพัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานแรงงานสัมพันธ ดานการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ สมรรถนะครูโดยภาพรวมและรายขออยู
ในระดับมาก โดยดานสมรรถนะประจําสายงานอยูในอันดับสูงสุด รองลงมือคือสมรรถนะหลัก สําหรับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอสมรรถนะครูของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ใน 4 
ดาน คือดานการสรรหาและคัดเลือก ดานการพัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการจาย
คาตอบแทนและสวัสดิการที่รวมกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งมีความสัมพันธกัน
ระดับสูงคิดเปนรอยละ 99 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณการบริหารทรัพยากรมนุษยกับ
สมรรถนะครูโดยภาพรวมเทากับ 0.771 มีสัมประสิทธิ์การทํานายรอยละ 59.40 และความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ 22.51517 
 สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management) เปนการใช (utilize) 
คนใหเกิดประโยชนสูงสุดในองคการ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารใชดําเนินงานดานบุคลากรซึ่ง
ประกอบดวยกระบวนการยอยๆ 10 ขั้นตอน คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย (human resource 
planning) การออกแบบงาน (job design) การวิเคราะหงาน (job analysis) การสรรหาบุคลากร 
(recruitment) การคัดเลือก (selection) การฝกอบรมและการพัฒนา (training and 
development) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ผลตอบแทนและ
ผลประโยชน (compensation and benefits) ความปลอดภัยและสุขภาพ (safety and health) 
และแรงงานสัมพันธ (labor relations) โดยผูบริหารก็จะตองมีแกนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 5 หลักใหญๆไดแก 1) หลักคุณธรรม 2) หลัก
สมรรถนะ 3) หลักผลงาน 4)หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบและ 5) หลักคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จขององคกร สงเสริม
ใหองคกรเจริญเติบโต ชวยใหผูบริหารนําเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหสูงขึ้น  

                                                 

 16ยุทธการ กานจักร, “การรับรูวัฒนธรรมองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ความยึด
มั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2554), 70-90. 
 17จันทนา ครอบแกว, “การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอสมรรถนะครูของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา      
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554), 164-167. 
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การวัดผลเชิงดุลยภาพ  
 การวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC) โรเบิรต แคปแลน และเดวิด นอรตัน 
(Robert S. Kaplan and David P. Norton) ไดพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลองคกรใน 4 มุมมองไดแก 1) มุมมองดานการเงิน (financial perspective) 2) มุมมอง
ดานลูกคา (customer  perspective) 3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (internal  process 
perspective) และ 4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth perspective) โดย
ภายใตแตละมุมมองประกอบดวยชอง 4 ชองไดแก 1) วัตถุประสงค (objective) ที่สําคัญของแตละ
มุมมองซึ่งในความหมายของคําวาวัตถุประสงคตามแนวคิดของการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) นั้นคือ 
สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตาง ๆ 2) ตัวชี้วัด (measures หรือkey performance 
indicators) ไดแกตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการ
วัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 3) เปาหมาย (target) ไดแก เปาหมายหรือ 
ตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวชี้วัดแตละประการ และ 4)แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
(initiatives) ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยในขั้นนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการที่
จะทําเปนเพียงแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมเบื้องตนที่ตองทําเพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการ18 19 
 ปจจุบันการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) ถูกพัฒนาไปไกลมาก การวัดผลเชิงดุลยภาพ
(balance scorecard) เปนเครื่องมือตัวหนึ่งของการบริหารจัดการผลงาน (performance 
management)  ไมใชเปนการวัดผล (performance measurement) องคกรหลายแหงจึง
ประยุกตใชการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) ตามมิติที่องคกรคิดวาเหมาะสมกับองคกรโดยทั่วไปจะใชทั้ง 
4 มิติตามตนฉบับ สําหรับสวนราชการไทย นําแนวความคิดของการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) มา
กระจายเปน 4 มิติ ดังตอไปนี้ 1) มิติดานประสิทธิผล สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 2) มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน 
การลดคาใชจายและการลดระยะเวลาในการบริการ เปนตน 3) มิติดานคุณภาพการใหบริการ สวน
ราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ และ4) มิติดานการพัฒนาองคกร สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การพัฒนาฐานขอมูล การบริหารคนและความรูในองคกร20  
หลังจากการจัดทําการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) และตัวชี้วัดในระดับองคกรแลว เราสามารถที่จะนํา
ผลลัพธที่ไดมาแปลงสูตัวชี้วัดของผูบริหารระดับตาง ๆ จนกระทั่งถึงพนักงานระดับลางสุด(cascading 

                                                 

 18R.S. Kaplan and D. P. Norton, Using the Balanced Scorecard as Strategy 
Management System (New York: Harvard Business Review, 1966), 75-78.  
 19R.S. Kaplan and D.P. Norton, The strategy-focused organization: How 
balanced scorecard company thrives in the new business environment (Boston: 
Harvard Business School Press, 2000). 
 20ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, การบริหารผลงาน ทําจริงทําอยางไร (กรุงเทพฯ: เอชอาร
เซ็นเตอร 2551), 152-153. 
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of KPI) เพื่อใหพนักงานทุกคนมีตัวชี้วัดประจําตัว (personal scorecard) การทําการแปลงตัวชี้วัด
จากระดับองคกรเปนระดับของผูบริหารหรือพนักงาน จะทําใหตัวชี้วัดในการดําเนินงานของผูบริหาร
ทุกระดับและหนวยงานทุกหนวยมีความสอดคลองกับองคกร (alignment) แนวทางหนึ่งในการสราง
ตัวชี้วัดระดับพนักงาน ไดแกการจัดสรางตัวชี้วัดประจําตัว สําหรับพนักงานแตละคน โดยจะประกอบ
ไปดวยขอมูลเกี่ยวกับ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายทั้งในระดับองคกรและในระดับฝายหรือ
แผนกที่ตนเองอยู รวมทั้งวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายของบุคคลนั้น ๆ การสรางตัวชี้วัด
ประจําตัว เปนวิธีการหนึ่งในการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับองคกรมาสูระดับสวนบุคคล โดยลักษณะ
ของการกําหนดตัวชี้วัดประจําตัว (personal scorecard) นั้นจะเปนการแปลงตัวชี้วัดในระดับองคกร
ลงมาสูผูบริหารในแตละระดับจนถึงพนักงานระดับลางสุด  โดยพนักงานแตละคนจะมีตัวชี้วัดครบทั้ง 
4 มุมมอง และมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดของผูบังคับบัญชาตนเองข้ึนไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับลาง21  
 จากการศึกษาของธุวพล พงศเลิศฤทธิ์ ศึกษาการพัฒนา4 c”s scorecard และเปรียบเทียบ
กับการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard) ในปจจุบันของสํานักพัฒนาองคกรเครือเจริญโภคภัณฑ 
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวาพนักงานในองคกรเห็นวาการวัดผลเชิงดุลยภาพ 
(balanced scorecard) ที่ใชอยูชวยใหการทํางานเปนระบบและพัฒนาองคการในหลายดาน แตตอง
อาศัยการผลักดันจากผูบริหาร สวน 4 c “s scorecard ชวยใหลูกคาพอใจมากข้ึน22 
 อาทิตย เพชรพนาภรณ ศึกษาการปรับปรุงดัชนีชี ้วัดสมรรถนะหลักของหนวยงาน
สายการผลิตภายในโรงงานผลิตยางรถยนต โดยใชวิธีการประเมินแบบดุลยภาพ (balanced 
scorecard) สืบเนื่องมาจากดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักของแตละหนวยงาน ขาดการปรับปรุงให
เหมาะสมตามกาลเวลา ขาดความหลากหลายในแตละมุมมอง และรวมไปถึงขาดการที่จะใหพนักงาน
ระดับกลางมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานตนเอง ขั้นตอนการศึกษาวิจัยการปรับปรุง
ดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักโดยใชวิธีการประเมินแบบดุลยภาพ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน 1) เริ่มจาก
ขั้นตอนการเตรียมงาน จัดทําและชี้แจงโครงการ 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร (SWOT analysis) เพื่อกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ (critical success factor) ขององคกร 
3) การจัดสรางตัวชี้วัดพรอมนิยามโดยสมาชิกของแตละหนวยงาน 4) ทําการประเมินความเหมาะสม
จาก OS matrix และคัดสรรตัวชี้วัดสมรรถนะโดยอาศัยหลักการของ criteria testing matrix             
5) การจัดสรางตารางสรุปตัวชี้วัดสมรรถนะการดําเนินงาน (key performance indicator) โดยดู
จากตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดใน 3 อันดับแรกของแตละมุมมองในแตละหนวยงาน ภายหลังจากการ
ดําเนินงานปรับปรุงดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักโดยใชวิธีการประเมินแบบดุลยภาพ จะทําใหไดมาซึ่ง
ตัวชี้วัดใหม ที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน และแผนการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันขององคกรมากขึ้น 

                                                 

 21พสุ เดชะรินทร, เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard, 
พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 55-57. 
 22ธุวพล พงศเลิศฤทธิ์, “การพัฒนา4 c”s scorecard และเปรียบเทียบกับการวัดผลเชิง
ดุลยภาพ (balanced scorecard) ในปจจุบันของสํานักพัฒนาองคกรเครือเจริญโภคภัณฑ” (การศึกษา
อิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2547), 68. 
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โดยตัวชี้วัดใหมนี้มีความสมบูรณทั้ง 4 มุมมองตามหลักการของ balance scorecard ซึ่งนํามาสูการ
พัฒนาอยางตอเนื่องขององคกร นอกจากนี้ทางผูศึกษาไดจัดทําบัญชีรายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมด 
พรอมนําเสนอระบบการติดตามผลที่สามารถจะนําไปใชไดจริง รวมไปถึงตัวอยางของปญหา อุปสรรค 
แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ ซึ่งจากผลการดําเนินงานวิจัย จะเห็นวาผูจัดทําไดมีการบรรลุ
วัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้อยางสมบูรณเรียบรอยแลว23 
 สมใจ เดชสมบูรณ ศึกษาตัวชี้วัดของเครื่องมือการประเมินผลเชิงดุลยภาพ สําหรับ
ประเมินสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ผลการวิจับพบวา ดัชนีชี ้ว ัดการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (balanced 
scorecard : BSC)ที่กลุมประชากรนําเสนอไวโดยสรุปมีทั้งหมด 65 ตัวชี้วัด สวนความคิดเห็นของกลุม
ประชากรตอดัชนีชี้วัดการประเมินผลเชิงดุลยภาพมีดังนี้คือ มุมมองดานการเงินและงบประมาณ 
ผูบริหารใหความสนใจระบบการตรวจสอบภายใน ชัดเจน โปรงใส งบประมาณพอเพียง มีการจัดทํา
บัญชีรายรับรายจายถูกตอง ตรวจสอบได สวนครูใหความสําคัญดานการเบิกจาย เงินสวัสดิการ
รวดเร็ว และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญดานมูลนิธิ กองทุนและแหลงเงิน 
มุมมองดานนักเรียนตามแนวคิดของผูบริหารใหความสําคัญเรื่องระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ผลสําเร็จตางๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครูใหความสําคัญเรื่องการไดประสบการณ เรียนรูจาก
แหลงเรียนรูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความสําคัญ ในดานความสําเร็จของโรงเรียน 
มุมมองดานกระบวนการภายในตามแนวคิดของผูบริหารใหความสําคัญดานการจัดโครงสรางองคกร 
การบริหารจัดการดานตางๆ  ครูใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาความชอบโปรงใส ยุติธรรมและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญ เรื่องการใหบริการ และมุมมองดานการเรียนรู
และเจริญเติบโต แนวคิดของผูบริหารใหความสําคัญเรื่องการจัดแหลงเรียนรู การพัฒนาครู ครูให
ความสําคัญเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญ
เรื่องการจัดแหลงเรียนรู24 
 พราวดี พูลเพิ่ม ศึกษาแนวคิดของผูบริหารที่นําหลักการบริหารจัดการแบบสมดุล(balanced 
scorecard : BSC) มาใชในองคกรธุรกิจไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือบริหารจัดการอื่น ใน
งานวิจัยนี้มาเปรียบเทียบประยุกตเพื่อความเปนเลิศ (benchmarking) การจัดการโดยวัตถุประสงค
(TQM)โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูบริหารของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ที่มีระยะเวลาในการทํางาน 5-10 ป 

                                                 

 23อาทิตย เพชรพนาภรณ, “การปรับปรุงดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักของหนวยงานสายการผลิต
ภายในโรงงานผลิตยางรถยนต โดยใชวิธีการประเมินแบบดุลยภาพ (balanced scorecard)”(วิทยานิพนธ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548), บทคัดยอ. 
 24สมใจ เดชสมบูรณ, “ตัวชี้วัดของเครื่องมือการประเมินผลเชิงดุลยภาพ สําหรับประเมิน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2550), บทคัดยอ. 



32 

เห็นดวยกับแนวคิดการบริหารจัดการสมดุลมาใชในองคกรธุรกิจไทย ที่เปนเชนนี้เพราะการบริหาร
จัดการแบบสมดุลเปนแนวคิดการจัดการที่มีความแตกตางจากแนวคิดการจัดการชนิดอื่นที่มุงเนน
ความสําคัญของความพรอมในชวงเวลาอยางสมดุลทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต25 
 สิริพรรณ ชยุตรารัตน ศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานสหกรณที่มีแผนกลยุทธโดยใช
(balanced scorecard: BSC) กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรบางใหญจํากัดจังหวัดนนทบุรี ในดาน
การเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายในและดานการเรียนรูการเจริญเติบโตโดยเทคนิคการวัดผล
เชิงดุลยภาพ (balanced scorecard: BSC) ผลการวิจัยพบวามุมมองดานการเงิน สหกรณมี
สินทรัพย หนี้สิน ทุนของสหกรณเพิ่มขึ้น แตมีกําไรสุทธิลดลง มุมมองดานลูกคาพบวา การดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธของสหกรณประสบผลสําเร็จ มุมมองดานกระบวนการภายใน เปนการวัดความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน พบวามีความสําเร็จในระดับมาก และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา เปน
การวัดความคิดเห็นของคณะกรรมการและฝายจัดการ 3 ดาน โดยภาพรวมประสบผลสําเร็จ จาก
ความสัมพันธของ 4 มุมมองมีความสัมพันธกันเปนทิศทางเดียวกัน ในลักษณะที่จะทําใหสหกรณมี
กําไรเพิ่ม 26 
 ลิปดา ถนอมทรัพย ศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสงของผูระกอบการใน
อุตสาหกรรมเหล็ก  ประชากรที่ใชคือ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก จํานวน 58 บริษัท 
ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก   ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการขนสงของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน
การเงินมากที่สุด สวนดานลูกคา ดานกระบวนการภายในและดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตอยู
ในระดับมาก  ผลการวิจัยไดนําเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสงของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เหล็กท้ัง 4 ดาน จํานวน 15 ตัวชี้วัด ประกอบดวยดานการเงิน 1ตัวชี้วัด ดานลูกคา จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
ดายกระบวนการภายในจํานวน 7 ตัวชี้วัด และดานการเรียนรูและการเติบโต จํานวน 3 ตัวชี้วัด27   
 พลกฤต กลั่นแกวดํารง ศึกษาการใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในคลังสินคาอุตสาหกรรม
นมหรือเครื่องดื่มกรณีศึกษา:บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจํากัด ผลการวิจัยพบวาการจัดทําใชดัชนี
วัดผลตองคํานึงถึงความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธะกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และกลยุทธของ

                                                 

 25พราวดี พูลเพิ่ม, “แนวคิดของผูบริหารที่นําหลักการบริหารจัดการแบบสมดุล (balanced 
scorecard : BSC) มาใชในองคกรธุรกิจไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือบริหารจัดการอื่น” (วิทยานิพนธ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2550),บทคัดยอ. 
 26สิริพรรณ ชยุตรารัตน, “การประเมินผลการดําเนินงานสหกรณที่มีแผนกลยุทธโดยใช
(balanced scorecard : BSC) กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรบางใหญจํากัดจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 
2551), 4-5. 
 27ลิปดา ถนอมทรัพย, “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสงของผูระกอบการใน
อุตสาหกรรมเหล็ก” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551), บทคัดยอ.  
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องคกร ซึ่งตัวชี้วัดประกอบไปดวย มาตรวัดทางดานการเงิน มาตรวัดทางดานกระบวนการภายใน 
มาตรวัดทางดานลูกคา มาตรวัดทางดานการเรียนรูและเติบโต โดยดัชนีตัวชี้วัดที่นํามาใชคือการลด
ปริมาณของเสียในคลังสินคาสามารถลดได 5 % ตามที่เกณฑไวและสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพจากการดําเนินงานหรือนําไปประยุกตใชกับธุรกิจอ่ืนๆที่คลายคลึงกันได28 
 ดุล วันบุญกุล ศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธของดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ(KPI)ขององคกร
ตามหลักการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard: BSC)) กรณีศึกษา:โรงงาน 
ฉีดพลาสติกเพื่อการสรางความเชื่อมโยงของแตละดัชนีชี้วัดเปนแผนที่ยุทศาสตร (strategy map) 
ขั้นตอนการดําเนินงานเริ่มจากการเก็บรวมรวบขอมูลของดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของฝายโรงงาน เปนเวลา 
24 เดือนมุงเนนที่แผนกการผลิต แผนกควบคุมและแผนกวิศวกรรมหลังจากนั้นทําการทดสอบระดับ
ความสัมพันธของแตละดัชนีชี้วัดผลสําเร็จดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ (correlation Analysis) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบวาดัชนีชี้วัดของแผนกผลิตที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันทั้ง 4 ดาน
โดยระดับความสัมพันธตั้งแตระดับต่ํา (r=.410) ถึงปานกลาง (r=.685) ซึ่งดัชนีวัดของแผนกวิศวกรรม
มีความสัมพันธเชื่อมโยงเฉพาะดานการเงินที่มีระดับความสัมพันธต่ําตั้งแตคา r=.410  ถึง r=.478 
สวนแผนกควบคุมคุณภาพพบวาดัชนีชี้วัดมีความสัมพันธเชื่อมโยงเฉพาะภายในกระบวนการระหวาง
แผนกเทานั้น แตหลังจากนําการสรางและนําแผนที่กลยุทธไปประยุกตใชพบวาการดําเนินงานของ
ฝายโรงงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร29 
 สรุป การวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC) เปนเครื่องมือในการวางแผน
กลยุทธที่มีการกําหนดมุมมองทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 1)มุมมองดานการเงิน (financial 
perspective) 2) มุมมองดานลูกคา (customer perspective) 3) มุมมองดานกระบวนการภายใน
(internal process perspective) และ 4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and 
growth perspective) เพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาองคกร ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยนํามิติตาม
สวนราชการไทยมาใชซึ่งประกอบดวย 1) มิติดานประสิทธิผล 2) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 3) มิติดานคุณภาพการใหบริการ และ4) มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  
 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (key performance indicator) เดวิด พารเมนเตอร (David 
Parmenter) ไดนําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานมาใชวัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงาน

                                                 

 28พลกฤต กลั่นแกวดํารง, “การใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในคลังสินคาอุตสาหกรรมนม
หรือเครื่องดื่มกรณีศึกษา: บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจํากัด” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจดการโซอุปทานแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552),
บทคัดยอ. 
 29ดุล วันบุญกุล, “การวิเคราะหความสัมพันธของดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ (KPI) ขององคกรตาม
หลักการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC) กรณีศึกษา:โรงงานฉีดพลาสติก” 
(วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554),บทคัดยอ. 
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ในดานตางๆขององคการ สามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อ
สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการ หนวยงานหรือบุคคล เปนเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่องคการตางๆนํามาใช เพื่อแปลงวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธของ
องคการสูพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานใหสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตัวชี้วัดที่
สรางขึ้นตองมีบุคลหรือหนวยงานรับผิดชอบทุกตัว ตัวชี้วัดที่สรางขึ้นมาองคกรสามารถควบคุมได 
สามารถวัดไดและเปนที่เขาใจของบุคลทั่วไป ชวยใหผูบริหาร พนักงานสามารถติดตามการเปลี่ยน 
แปลงที่สําคัญได นอกเหนือจากการวัดเพื่อประเมิน ผลงานตัวชี้วัดที่ดีตองไมเกิดปญหาความขัดแยงใน
องคการ30 ตัวชี้วัดหลัก (KPI) หมายถึงตัวชี้วัดผลงาน เปนปจจัยที่กําหนดขึ้น เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ลักษณะเดนเปนตัวชี้วัดผลงานที่เปนรูปธรรม จับตองไดเปนตัวเลข ในการกําหนด
ตัวชี้วัดที่เปนตัวชี้วัดผลงานของตัวบุคล จะกําหนดขึ้นจากขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงงาน
(job description) ซึ่งตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจะมีจํานวนกี่ขอก็ไดขึ้นอยูกับหนาที่งานของแตละตําแหนงงาน 
สรุปวาตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นนั้น เปนตัวชี้วัดผลการทํางานของพนักงานตามตําแหนงงานที่รับผิด ชอบ 
ไมจํากัดจํานวนขอ โดยกําหนดขึ้นจากขอบเขตภาระ หนาที่ ควรจะเปนของตําแหนงงานมากกวาเปน
หนาที่ที่รับผิดชอบอยูในปจจุบัน ดังนั้นกอนการกําหนดตัวชี้วัด องคกรจะตองออกแบบหรือทบทวน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงงานของแตละตําแหนงใหสมบูรณ มีความชัดเจนกอน เพื่อ
นํามาใชเปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับขอบเขตงานที่กําหนด หลังจากนั้นผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชารวมกันคัดเลือกตัวชี้วัด ขอหลักท่ีสําคัญที่ถือวาเปนตัวชี้วัดผลการทํางานหลัก31  
 สําหรับการสรางตัวชี้วัดโดยทั่วไป มีขั้นตอนดังตอไปนี้คือ 1) กําหนดวัตถุประสงคหรือ
ผลลัพธที่องคการตองการ (what to measure) ซึ่งควรสะทอนถึงองคการมุงเนน 2) กําหนดปจจัยสู
ความ สําเร็จหรือปจจัยวิกฤติ (key success factor or critical success factor) ที่สัมพันธกับ
วัตถุประสงคหรือผลลัพธที่องคการตองการ 3) กําหนดตัวชี้วัดที่สามารถบงชี้ความสําเร็จประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือผลลัพธที่องคการตองการ (how to measure) 
ซึ่งสามารถแสดงเปนขอมูลเชิงปริมาณ และกําหนดสูตรในการคํานวณรวมทั้งหนวยดัชนีชี้วัดแตละตัว 
4)กลั่นกรองดัชนีชี้วัด เพื่อหาดัชนีชี้วัดหลักโดยจัดลําดับและกําหนดน้ําหนักความสําคัญของดัชนีชี้วัด
แตละตัว 5) กําหนดผูรับผิดชอบ (owner and supporter)  และ6) จัดทําพจนานุกรมตัวชี้วัด (KPI 
dictionary) โดยระบุรายละเอียดที่สําคัญของดัชนีชี้วัดแตละตัว เพื่อสรางความเขาใจรวมกันของผูที่
เกี่ยวของในการนําตัวชี้วัดไปใชในการปฏิบัติงาน32  
 สวนประเภทของตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน มี 3 ประเภทดวยกันคือ 1) ตัวชี้วัดของ
องคการ 2) ตัวชี้วัดของหนวยงาน และ3) ตัวชี้วัดบุคคลหรือตําแหนงงาน การกําหนดตัวชี้วัดผลการ

                                                 

 30D. Parmenter, Key Performance Indicators: Developing Implementing 
and Using Winning KPIs (New York: John Wiley & Sons. Inc, 2007),142-145. 
 31อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance Management System (PMS) (กรุงเทพฯ: 
เอชอารเซ็นเตอร, 2553), 12. 
 32วสิษฐ พรหมบุตร, วิธีสรางดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่ไดผลจริง = Individual KPls: Principle 
to Pracitice (กรุงเทพฯ: พิมพท่ี บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, 2553), 10-13. 
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ดําเนินงาน ทั้ง 3 ประการไดแกขององคการของหนวยงานและของตําแหนงงานนั้น พบวาตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานของพนักงานหรือตัวบุคคลมักจะเปนปญหาที่ใหญที่สุด เนื่องจากตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน ประเภทนี้จะตองถูกนํามาใช เปนปจจัยหลักปจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรายบุคคลทําใหพนักงานเกิดความวิตกกังวล และทําใหเกิดปญหาในการกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนิน งานของตัวบุคคลหรือในตําแหนงงาน สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดในระดับทีมงานและ
บุคคล  สามารถพิจารณาไดตามหลักการดังตอไปนี้คือ 1) มุงวัดที่ตัวผลลัพธหรือคุณคาของงานแตละ
งานมากกวาวัดการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดผลลัพธ 2) ไมจําเปนที่ผลลัพธหรือคุณคาของทีมงาน
และบุคคล จะตองแปลงออกมาเปนเชิงปริมาณหรือตัวเลขเสมอไป ความสําคัญของตัวชี้วัดในระดับนี้
อยูที่การสามารถที่จะยืนยันได (verifiable) มากกวาการวัดออกมาเปนตัวเลข (quantifiable) 3) ใน
การกําหนดตัวชี้วัดระดับทีมงานหรือบุคคลนั้นสามารถทําไดโดยอาศัยวิธีการ 3 ประการไดแก  
a. ดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดในระดับองคกร b. ยืมมาจากองคกรหรือฝายอื่นที่ไดมีการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้น
มาแลว c. สรางตัวชี้วัดขึ้นเอง 4) ในการที่จะสรางตัวชี้วัดขึ้นมาเองนั้นมีหลักการที่สําคัญดังนี้         
a. กําหนดตัวชี้วัดหลัก ซึ่งโดยทั่วไปตัวชี้วัดนี้มักจะเปนตัวชี้วัดทั่วๆ ไปที่พบในการกําหนดตัวชี้วัดใน
ระดับบุคคลซึ่งการทํางานของแตละคน อาจจะประกอบดวยตัวชี้วัดหลักตั้งแต 1 ถึง 4 ประการ โดย
ตัวชี้วัดหลักนั้นจะประกอบไปดวย 1) เชิงปริมาณ (quantity) 2) เชิงคุณภาพ (quality) 3) ดาน
ตนทุน (cost) และ 4) ดานระยะเวลา (timeliness) b. ภายใตตัวชี้วัดหลักที่กําหนดขึ้น ใหกําหนด
ตัวชี้วัดยอยท่ีมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น  
 สําหรับการวัดหรือประเมินการทํางานของแตละคน โดยตัวชี้วัดยอยนี้อาจจะเปนไดใน 2 
ลักษณะไดแก 1) ตัวชี้วัดยอยที่เปนตัวเลขเชิงปริมาณที่สามารถวัดได 2) ในกรณีที่ไมสามารถแปลง
เปนตัวเลขได จะตองกําหนดเปนตัวชี้วัดเชิงบรรยาย โดยจะตองกําหนดวาใครจะเปนผูประเมินผลการ
ดําเนินงาน และอะไรคือหลักเกณฑที่บุคคลนั้นจะใชในการประเมินผลการดําเนินงาน33 สําหรับ
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ที ่ดีตองใชหลัก SMART ซึ ่งประกอบดวย 1) specific หมายถึง ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง 2) measurable หมายถึง วัดผลได 3) achievable หมายถึง ไมงายเกินไปและไมยาก
เกินไป 4) reliable หมายถึง สอดคลองกับความเปนจริงและ 5) timely หมายถึงระยะเวลาที่
เหมาะสม ตัวชี้วัดหลักเปนปจจัยวัดผลงานเชิงตัวเลขที่เปนรูปธรรม วัดและประเมินได เปนขอมูลเชิง
ปริมาณที่สามารถนําเปาหมายในอดีต มาใชเปนมาตรฐานในการกําหนดเปาหมาย ในปจจุบันและใน
อนาคตตอไปได สวนการนําตัวชี้วัดหลักไปใชในการประเมินผลงานตัวชี้วัดหลักที่กําหนดขึ้น สามารถ
นําไปใชประเมินผลงานประจําปของพนักงานเปนรายบุคล และในทุกตนปผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
จะตองรวมกันกําหนดคาเปาหมาย น้ําหนัก พรอมทั้งตัวเลขของระดับการประเมิน สวนการกําหนดคา
ตัวเลขของระดับการประเมินนั้น จะแบงเปน 5 ระดับไดแก ระดับที่ 5 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริง
ทําไดมากกวาคาเปาหมายที่กําหนดมาก ระดับที่ 4 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดมากกวาคา
เปาหมายที่กําหนดคอนขางมาก ระดับที่ 3 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดตามคาเปาหมายที่
กําหนด ระดับที่ 2 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดนอยกวาคาเปา หมายที่กําหนดคอนขางมาก 

                                                 

 33พสุ เดชะรินทร, เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard, พิมพครั้ง
ที ่8  (กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2546), 63-64. 
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และระดับที่ 1 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดนอยกวาคาเปาหมายที่กําหนดมาก หลังจากนั้นนํา
คาตัวชี้วัดหลักมากําหนดน้ําหนัก คาเปาหมาย และระดับการประเมินน้ําหนัก เปนการกําหนดคา
ความสําคัญของตัวชี้วัดหลักวาขอไหนมีความสําคัญมากกวา จะไดน้ําหนักมากกวา โดยมีผลรวมเปน
หนึ่งรอยเปอรเซ็นต การกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดหลักรายบุคลจะตองพิจารณาดวยวาถาตัวชี้วัด
หลักขอใดที่ตรงกับตัวชี้วัดหลักของหนวยงาน ตัวชี้วัดหลักขอนั้นยอมมีโอกาสไดคาน้ําหนักสูง สวนคา
เปาหมาย เปนการกําหนดตัวเลขที่ทั้งผูบังคับบัญชาและผูใต บังคับบัญชายอมรับได สําหรับแนวทาง
การกําหนดคาเปาหมายมี 4 วิธีการไดแก 1) ดูจากนโยบายองคกร  2) ดูจากการเปรียบเทียบคา
ตัวชี้วัดขององคกรอื่นๆ  3) ดูจากขอมูลดิบในอดีต และ 4) กําหนดขึ้นจากการประมาณคาของ
ผูบังคับบัญชา  
 สวนระดับการประเมินเปนการกําหนดการประเมินผลงาน เพื่อใชเปนกรอบในการตัดสิน
วาผลงานของใครที่มีประสิทธิภาพมากกวากัน สําหรับแนวคิดการประเมินผลโดยใชผลลัพธเปน การ
นําเปาหมายการทํางาน หมายถึง การนําผลงานหรือเปาหมายที่ผูบังคับบัญชาคาดหวังจากการทํางาน
มาใชในการวัดความสําเร็จในการทํางาน ไดกําหนดเปาหมายการทํางาน โดยวิเคราะหจากขอบเขต
งาน เปาหมายตองมีทิศทางเชน ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ลูกคา ความปลอดภัย ตนทุนหรือที่
เรียกวาการบริหารโดยวัตถุประสงค (management by objective : MBO) โดย ปเตอร ดรัคเคอร 
(Peter drucker) กลาววาการบริหารโดยวัตถุประสงคนั้น เปนวิธีการบริหารโดยการกําหนด
วัตถุประสงค หรือเปาหมายรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ในเรื่องเกี่ยวกับการ
กําหนดวัตถุ ประสงค แผนงาน มาตรฐานที่ใชวัดผลงานและการประเมินผลการบริหาร ซึ่ง
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค หลักการติดตามความกาวหนา 
การประเมินผลการปฏิบัติ งานและการกําหนดรางวัลตอบแทน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด การบริหารโดยวัตถุประสงค จึงนับวาเปนวิธีการบริหารที่สําคัญประการหนึ่ง 
ซึ่งในปจจุบันนิยมใชกันเปนอยางมาก34  
 จากการศึกษาของสุพัณณิกา ทรงประสิทธิ์ ศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อจายโบนัสดวยดัชนีชี้วัด (KPI) กรณีศึกษา:ธนาคารเอเชีย จํากัด(มหาชน) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษาแนวคิดของการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC) แนวคิดดัชนีชี้วัด (KPI) 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสรางองคกรและการบริหารจดการของธนาคารใน
การนําตัวชี้วัด(KPI)เขามาใชเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการจายโบนัส ผลการวิจัย
พบวาธนาคารเอเชียเริ่มจัดทําแผนการนําตัวชี้วัด (KP) เขามาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนัก งานเพื่อการจายโบนัสเมื่อป 2544 โดยพิจารณาวาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ทางการเงินแตเพียงอยางเดียวไมพอ โดยธนาคารไดเริ่มดําเนินการซึ่งมีการวัดผลโดยแบงมุมมองใน
การวัดออกเปน 4 ดานหลักคือ การเงิน (financial) ลูกคา (customer) การจัดการภายใน (internal 
management) และการขาย (sale) ซึ่งรวมคะแนนเทากับ 100 % โดยน้ําหนักของคะแนนจะไปเนน
ที่ดานใดมากที่สุดขึ้นอยูกับกลยุทธในปนั้นๆของธนาคาร จากนั้นกําหนดวัดผล 4 ดาน สําหรับการ

                                                 

 34ประเวศน มหารัตนสกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษยมุงสูอนาคต (กรุงเทพฯ: พิมพตะวัน, 
2550), 248. 
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วัดผลแบงออกเปน 3 สวน ผลการดําเนินงานของธนาคาร ของทีมและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และกระบวนการประเมินจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนการวางแผน กําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) จากนั้นจะ
ไปสูขั้นตอนการติดตามผลงานและทบทวนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นป35 
 รสิต ทองธานี ศึกษาทัศนคติตอการประเมินศักยภาพตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกร (KPI: 
key performance indicator) กรณีศึกษาพนักงานระดับบริหารองคกรการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย(อ.ส.ค.) ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของพนักงานระดับบริหารในดานทัศนคติที่มีตอการ
ประเมินศักยภาพของตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ตามที่หนวยงานกํากับกําหนดพบวาพนักงานระดับ
บริหารมีทัศนคติตอการประเมินศักยภาพตัวดัชนีวัดความสําเร็จรายดานดังนี้ ดานการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จ พบวาพนักงานระดับบริหารมีระดับทัศนคติในระดับปานกลาง 
ดานความสนใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จพบวาพนักงานระดับบริหารมีระดับทัศนคติในระดับดี ดาน
การประเมินผลเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จ พบวาพนักงานระดับบริหารมีระดับทัศนคติในระดับดี   
และดานการยอมรับพบวาพนักงานระดับบริหารมีระดับทัศนคติในระดับดี และจากการสอบถาม
พนักงานระดับบริหารมีความเห็นวาการนําดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่กําหนดมาใหมีความเหมาะสม
กับองคดี36 
 สายฝน ภานุมาศ ศึกษาตัวชี้วัดผลงานหลักกับการวางแผนกลยุทธของระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร กลุมตัวอยางที่ใช เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาราชบุรีเขต 2 จํานวน 28 แหง ผลการวิจัยพบวา ผลงานหลักกับการวางแผนกลยุทธของ
สถานศึกษาตามขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย  ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ทั้งหมด 52 ตัว ประกอบดวยดานการบริหารวิชาการ จํานวน 36 ตัวชี้วัด ดานการบริหารงบประมาณ 
จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดานการบริหารงานบุคคล  จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดานการบริหารทั่วไป จํานวน 13 
การศึกษาระดับตัวชี้วัดผลงานหลักในการวางแผนกลยุทธของการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร พบวาในการวางแผนกลยุทธเพื่องานแผนงบประมาณมีตัวชี้วัดผลงานหลักอยู
ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายดานของภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาระดับ
การวางแผนกลยุทธในการงานแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร พบวาการวางแผน
กลยุทธในการวางแผนงบประมาณอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายองคประกอบ ตัวชี้วัดผลงาน

                                                 

 35สุพัณณิกา ทรงประสิทธิ์, “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจายโบนัสดวย
ดัชนีชี้วัด (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กรณีศึกษา:ธนาคารเอเชีย จํากัด(มหาชน)” (วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2545), 40-45. 
 36รสิต ทองธานี, “ทัศนคติตอการประเมินศักยภาพตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกร (KPI: 
Key Performance Indicator) กรณีศึกษาพนักงานระดับบริหารองคกรการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย(อ.ส.ค.)” (สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2548), บทคัดยอ. 
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หลักสัมพันธกับการวางแผนกลยุทธของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรอยูใน
ระดับมากทั้งในภาพรวม และรายองคประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01. 37 
 อายุวัฒก ชัวศิริกุล ศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดหลักของผลการปฏิบัติงานของวิศวกรในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน โดยการ 
ศึกษาครั้งนี้ เพื่อนํามาใชในการประเมินความสามารถของวิศวกรที่มีอายุงาน 0-3 ป  ผลจากการวิจัย
พบวา ตัวชี้วัดที่จําเปนสําหรับการประเมินความสามารถวิศวกรทั่วไปที่มีอายุงาน 0-3 ป ไดแก การ
ทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบในงาน การมุงเนนที่คุณภาพ การแกไขปญหา การทํางานรวมกับผูอื่น 
ความคิดเชิงวิเคราะห การมุงเนนความสําเร็จ หากพิจารณาเฉพาะวิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพตัวชี้ 
วัดที่สําคัญไดแกการตัดสินใจ การติดตามงาน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ความคิดเชิงเหตุผล 
การวิเคราะหทางสถิติ ทักษะในการบริหารเวลา และความยืดหยุนและการปรับตัว ในสวนแผนก
ควบคุมการผลิต ตัวชี้วัดที่สําคัญไดแกจรรณยาบรรณและความซื่อสัตย การเรียนรูอยางตอเนื่อง การ
ปรับปรุงอยาตอเนื่อง ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความละเอียดรอบคอบ และความ
กระตือรือรน ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดสามารถนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดผลการทํางานของวิศวกรที่มีอายุงาน 
0-3 ป ทําใหงายตอผูบริหารในการประเมินความสามารถของวิศวกรไดอยางถูกตอง และทําให
สถานศึกษาทราบถึงความตองการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสเพื่อที่จะทําการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรงตามความตองการ38 
 ทรงศิริ สิทธิคุณ วิท สุขกวี และวิรัตน มนัสเสถียร ศึกษาระดับความเชื่อมั่นในการใช
รูปแบบดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (key performance indicator) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน:กรณีศึกษาพนักงานบริษัทโอลิค (ประเทศไทย)จํากัด ผลการศึกษาพบวาพนักงานบริษัท       
โอลิค(ประเทศไทย)จํากัด มีระดับความเชื่อม่ันในการใชรูปแบบดัชนีชี้วัดผลงานหลักดานนโยบายและ
การบริหารงานตกตางกัน สวนดานงานที่รับมอบหมายดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความ
มั่นคงปลอดภัย ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติมีระดับความ
เชื่อมั่นในการใชรูปแบบดัชนีขี้วัดผลงานหลักไมแตกตางกัน และพบวาเพศ อายุ การศึกษา อายุงาน
และลักษณะงานของพนักงานบริษัทโอลิค (ประเทศไทย)จํากัดมีอิทธิพลตอระดับความเชื่อมั่นในการ
ใชรูปแบบดัชนีชี้วัดผลงานหลักของบริษัทโอลิค (ประเทศไทย)จํากัด ดานนโยบายและการบริหารงาน 

                                                 

 37สายฝน ภานุมาศ, “ตัวชี้วัดผลงานหลักกับการวางแผนกลยุทธของระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ. 
 38อายุวัฒก ชัวศิริกุล, “การพัฒนาตัวชี้วัดหลักของผลการปฏิบัติงานของวิศวกรในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน” 
(วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), บทคัดยอ. 
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งานที่ไดรับมอบหมาย ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงปลอดภัย การยอมรับ ความกาวหนา
และความสําเร็จในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ยกเวนดานรายไดท่ีมีความแตกตาง39 
 วิกิตต หินแกว ศึกษาการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของทีมผูตรวจสอบ
อาคาร มีวัตถุประสงคเพื่ออกแบบและกําหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของทีมผูตรวจสอบโดยกําหนดตัวชี้วัดตามมุมมองการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced  
scorecard : BSC) 3 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานกระบวนการทํางาน ดานคุณภาพ ผลการศึกษา
พบวา การนําตัวชี้วัดในแตละมุมมองไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมถือวาประสพ
ผลสําเร็จเปนอยางดี ขอเสนอแนะควรจะมีการทําความเขาใจตัวชี้วัดระหวางผูประเมินและผูถูก
ประเมินกอนท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานจริง40 
 สรุปตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (key performance indicator) เปนเครื่องมือที่ใชวัดผล
การดําเนินงาน หรือประเมินผลการดําเนินงานเพื่อสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององคการ หนวยงานหรือบุคคล เปนเครื่องมือการบริหารจัดการที่องคการตางๆนํามาใช เพื่อแปลง
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธขององคการสูพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตัวชี้วัดหลัก (KP)I ที่ดีตองใชหลัก SMART ซึ่งประกอบดวย 1) ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง  2) วัดผลได 3) ไมงายเกินไปและไมยากเกินไป 4) สอดคลองกับความเปนจริง และ       
5) ระยะเวลาที่เหมาะสม สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดในระดับทีมงานและบุคคลสามารถทําไดโดยอาศัย
วิธีการ 3 ประการไดแก 1) ดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดในระดับองคกร 2) ยืมมาจากองคกรหรือฝายอื่นที่
ไดมีการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาแลว และ3) สรางตัวชี้วัดขึ้นเอง สวนการกําหนดคาตัวเลขของระดับการ
ประเมินนั้น จะแบงเปน 5 ระดับไดแก ระดับที่ 5 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดมากกวาคา
เปาหมายที่กําหนดมาก ระดับที่ 4 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดมากกวาคาเปาหมายที่กําหนด
คอนขางมาก ระดับที่ 3 หมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดตามคาเปาหมายที่กําหนด ระดับที่ 2 
หมายถึงผลการปฏบิัติงานจริงทําไดนอยกวาคาเปาหมายที่กําหนดคอนขางมาก และระดับที่ 1 หมาย 
ถึงผลการปฏิบัติงานจริงทําไดนอยกวาคาเปาหมายที่กําหนดมาก สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยใชทั้ง 3 
วิธีในการพัฒนาตัวชี้วัดและใชระดบัการประเมิน 5 ระดับ 
 
การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประเมิน  
 การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประเมิน (development of standards and  
criteria for evaluation) ตามแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ กลาววามาตรฐานและตัวบงชี้มี

                                                 

 39ทรงศิริ สิทธิคุณ วิท สุขกวี และวิรัตน มนัสเสถียร, “การศึกษาระดับความเชื่อม่ันในการ
ใชรูปแบบดัชนีชี้วัดผลงานหลกั (key performance indicator)ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน:กรณีศึกษาพนักงานบริษัทโอลิค(ประเทศไทย)จํากัด” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552), บทคัดยอ.  
 40วิกิตต หินแกว, “การจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของทีมผูตรวจสอบอาคาร” 
(วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ.               
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ความสัมพันธกันในลักษณะที่ตัวบงชี้เปนสวนประกอบยอยของมาตรฐาน หนึ่งมาตรฐานจะประกอบ
ไปดวยตัวบงชี้ตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป ตัวบงชี้จะเปนสิ่งบงบอกถึงการบรรลุตามมาตรฐานนั้น ดังนั้นในการ
พัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ จึงเปนสิ่งที่จะตองดําเนินการไปพรอมๆ กับมาตรฐาน ดวยเหตุนี้เอง         
ตัวบงชี้จึงตองมีลักษณะเปนรูปธรรมและใหคาการวัดไดอยางแมนยําและเท่ียงตรง   
 สําหรับตัวบงชี้ สามารถแบงออกเปน 7 กลุมยอยๆ ดังนี้คือ 1) จําแนกตามวิธีการสราง 
ประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ประเภท ไดแก 1.1) ตัวบงชี้ตัวแทน เปนตัวบงชี้ที่นิยมใชกันมากในระยะแรก ๆ 
สําหรับการทําวิจัย การบริหาร และการวางแผน ตัวบงชี้ประเภทนี้ จะเลือกใชเพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง 
เพื่อสะทอนหรือบงชี้ถึงระบบการศึกษา 1.2) ตัวบงชี้เดี่ยว ตัวบงชี้เดี่ยวเปนตัวบงชี้ที่อาศัยการนิยาม
ตัวแปรแตละตัวที่เปนอิสระจากกัน และแตละตัวก็บงชี้ลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษาเพียงเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่ง การจะใชตัวแปรเหลานี้บงชี้ ถึงสิ่งใดนั้นก็จะตองใชตัวแปรยอย ๆ เหลานี้  รวมกันทั้ง
ชุดเพื่อบงชี้ถึงสิ่งดังกลาว ดังนั้นการวิเคราะหและนําเสนอตัวบงชี ้ประเภทนี้จึงคอนขางยุงยาก 
เนื่องจากการมีจํานวนตัวแปรยอยมาก นอกจากนั้นการนิยามตัวแปรยอยเหลานี้ ก็มักจะมีปญหา
เกี่ยวกับการนิยามที่ไมเปนอิสระจากกันไดจริงหรือมีความสัมพันธกันนั่นเอง ซึ่งก็ทําใหเกิดความ
ซ้ําซอนกันในการบงชี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 1.3) ตัวบงชี้ประกอบ ตัวบงชี้ลักษณะนี้เปนการรวมตัวแปรทาง
การศึกษาหลาย ๆ ตัวเขาดวยกัน เพื่อใชบงชี้สภาพการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การรวมตัวแปรเขา
ดวยกัน จะทําการรวมตามน้ําหนักความสําคัญท่ีเปนจริงของตัวแปรเหลานั้น ทั้งนี้ในการตีความหมาย
ของตัวบงชี้ประเภทนี้ จะตีความในลักษณะเปนภาพเฉลี่ยหรือเปนกลางๆ ของตัวแปรดังกลาว ตัวบงชี้
ประเภทนี้คอนขางนิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะมีความตรงและความเที่ยงสูง นอกจากนั้นยังให
สารสนเทศที่มีประโยชนเปนอยางมากในการวางแผน กํากับและประเมินทางการศึกษา 2) จําแนก
ตามการตีความหมายคาตัวบงชี้ การจําแนกเชนนี้ พิจารณาจากการตีความหมายของคาตัวบงชี้ใน
ระบบการศึกษาทีเ่ฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้แบบอิงกลุม 
ตัวบงชี้แบบอิงตนเองและตัวบงชี้แบบอิงเกณฑ 3) จําแนกตามลักษณะนิยามของตัวบงชี้ลักษณะ 
การนิยามตัวบงชีแ้ตกตางกัน ทําใหสามารถแบงตัวบงชี้ไดเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้แบบอัตนัย เปน
ตัวบงชี้ที่มีการนิยามไวไมชัดเจน และตัวบงชี้แบบปรนัย เปนตัวบงชี้ที่ไดรับการนิยามไวแลวโดย
ชัดเจน 4) จําแนกตามลักษณะคาของตัวบงชี้แบงเปน 2 ประเภทไดแก ตัวบงชี้สัมบูรณและตัวบงชี้
สัมพัทธหรืออัตราสวน 5) จําแนกตามลักษณะของตัวแปรที่ใชสรางตัวบงชี้ โดยพิจารณาจากลักษณะ
ของตัวแปรที่นํามาสราง แบงเปน 3 ประเภทคือ จําแนกตามระดับการวัดตัวแปร จําแนกตามประเภท
ของตัวแปรประกอบ และจําแนกตามคุณสมบัติคาสถิติของตัวแปร 6) จําแนกตามทฤษฎีระบบ ตัวบงชี้ก็
จะประกอบ 3 ประเภท คือ ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการและตัวบงชี้ดานผลผลิต 
และ 7) จําแนกตามลักษณะการใชตัวบงชี้ การใชตัวบงชี้เพื่อประโยชนในการดําเนินงานนั้นสามารถ
นําไปใชไดสองลักษณะไดแก ใชเพื่อบรรยายหรือแสดงใหเห็นถึงสภาพหรือระบบในปจจุบันของสิ่งนั้น
และใชเพื่อทํานายปรากฏการณที่จะเกิดของสิ่งนั้น ถาเปนกรณีแรกก็เรียกวา ตัวบงชี้แสดงความหมาย 
สวนกรณีหลังก็เรียกวาตัวบงชี้ทํานาย  
 สําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นการสรางตัวบงชี้ มี
ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ไดแก 1.1) การกําหนดวัตถุประสงค กอนที่จะสรางตัวบงชี้ ผูสรางตัวบงชี้จะตอง
ตอบตนเองใหไดวา จะนําตัวบงชี้ที่จะสรางนี้ไปใชประโยชนในเรื่องใดและนําไปใชอยางไร 1.2) กําหนด
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นิยามของตัวบงชี้ การนิยามหรือใหความหมายตัวบงชี้ ซึ่งโดยทั่วไปแลวก็จะใหนิยามได 3 แบบ ไดแก 
ก) การใหนิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) การใหนิยามตัวบงชี้ในลักษณะเปนการนิยามเชิง
ทฤษฎีนั้น จะอาศัยทฤษฎีและขอมูลแนวคิดตาง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยมาประกอบ การใหนิยาม 
โดยที่นักวิจัยหรือผูสรางตัวบงชี้จะไมใชประสบการณสวนตัวหรือความคิดเห็นมานิยาม การนิยามเชิง
ทฤษฎีจะเริ่มตั้งแตการใชทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทําการคัดเลือกตัวแปรยอย การรวมตัวแปรยอย
ประกอบกันเขาเปนตัวบงชี้ และการกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอยโดยอาศัยสูตรหรือโมเดล การสราง    
ตัวบงชี้ตามที่มีผูพัฒนาไวแลว ข) การใหนิยามเชิงประจักษ (empirical definition) เปนการนิยามที่
ตองอาศัยทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐาน กําหนดนิยามวาตัวบงชี้ดังกลาวประกอบดวยตัวแปร
ยอยอะไร และวิธีการรวมตัวแปรยอยใหเปนตัวบงชี้ แตจุดตางอยูที่การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแต
ละตัวที่จะนํามารวมเปนตัวบงชี้ จะอาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งการใหนิยามแบบนี้นิยม
ใชกันมาก ค) การใหนิยามเชิงปฏิบัติการ (pragmatic definition) จะใชในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยและตัวบงชี้ไวแลว มีฐานขอมูลหรือสรางตัวแปรประกอบจากตัวแปรยอย ๆ 
หลายตัวไวแลว โดยที่ในการนิยามนั้น ก็จะทําการคัดเลือกตัวแปรเหลานี้ขึ้นมาจํานวนหนึ่ง แลว
รวมเขาดวยกันเปนตัวบงชี้ โดยอาศัยวิจารณญาณของผูสรางตัวบงชี้ เปนวิธีนิยามตัวบงชี้ที่ไมคอยจะ
นิยมใช เพราะคอนขางจะมีจุดออนมาก 1.3) การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา 
ในขั้นตอนนี้จะตองเริ่มดวยการกําหนดคุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษาใหชัดเจน โดยอาศัยความรูจาก
เอกสารงาน วิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของแลวทําการคัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งหมด หรือที่ครอบคลุม
คุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษามารวมสรางเปนองคประกอบหรือตัวบงชี้ของสิ่งดังกลาว ซึ่งในการคัดเลือก
ตัวแปรนี้สิ่งที่จักตองพึงระวังก็คือ การคัดเลือกตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธระหวางกันสูงหรือ     
ตัวแปรที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกัน ถาเปนเชนนี้ไมควรจะเลือกหลายตัว แตควรจะเลือกนํามาใช
เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่มุงศึกษาสูงกวาหลังจากนั้นจึงคัดเลือกตัวแปรอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธกับสิ่งที่มุงศึกษารองลงมาตามลําดับ 1.4) การกําหนดวิธีการรวมตัวแปร วิธีการใช
รวมตัวแปรเพื่อสรางตัวบงชี้หรือองคประกอบเขาดวยกันนิยมใชอยู 2 วิธี ไดแก การรวมทางพีชคณิต
แบบบวก (additive) และการรวมแบบคูณ (multiplicative) ซึ่งทั้ง 2 วิธี มีรายละเอียดที่แตกตางกัน
ดังนี้คือ การรวมทางพีชคณิตแบบบวก  การรวมตัวแปรดวยวิธีการนี้ จะทําไดเมื่อตัวแปรทุกตัวมี
ความสําคัญเทากัน และสามารถใชทดแทนกันได และเมื่อนํามาใชทดแทนแลว ก็ไมทําใหคาตัวบงชี้นั้น
แปรเปลี่ยนไป การรวมตัวแปรดวยวิธีการทางพีชคณิตแบบบวก จะมีวัตถุ ประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไปวาในเรื่องที่มุงศึกษานั้นมีความแตกตางกันกี่หนวย สวนการรวมแบบคูณ 
วิธีการรวมตัวแปรแบบนี้มีขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรหนึ่งขึ้นอยูกับ
อีกตัวแปรหนึ่ง ซึ่งตัวแปรทั้งสองไมสามารถนํามาใชทดแทนกันได การรวมตัวแปรดวยวิธีการนี้ มักจะ
ใชเมื่อตองการเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไปวาระบบหนึ่งมีคาตัวบงชี้สูงกวาอีกระบบหนึ่ง
เปนกี่เทา หรือคิดเปนรอยละเทาใด 1.5) การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร การกําหนด
น้ําหนักความสําคัญของตัวแปรทําได 2 วิธี คือ กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรใหเทากัน 
(equal weight) และกําหนดใหแตกตางกัน (differential weight) ซึ่งการกําหนดน้ําหนักใหแตกตาง
กันนี้อาจพิจารณาความสําคัญของตัวแปร โดยใชเวลา (time taken) และคาใชจาย (cost) ที่
เกี่ยวของกับตัวแปรเปนเกณฑพิจารณา หรืออาจใชวิธีการอื่น ๆ ก็ได อยางเชน การตัดสินโดย
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ผูเชี่ยวชาญ (expert judgment) หรือวิธีวัดความสําคัญของตัวแปร (measurement effort 
required) หรือวิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) สําหรับวิธีการนี้จะใชเทคนิคทางสถิติ
วิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตวัแปรแตละตัว อาจใชการวิเคราะหองคประกอบ 
(factor  analysis) 2) ขั้นการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้นับวาเปนสิ่งที่
สําคัญ โดยเฉพาะการตรวจสอบความตรง (validation) ของตัวบงชี้ นอกจากนั้นแลวควรจะตอง
ตรวจสอบคุณภาพที่สําคัญ ๆ 4 อีกประการ ไดแก ความทันสมัยเหมาะสมในการนําไปใชไดสอดคลอง
กับสภาพปญหาที่เกิดขึน้ในปจจุบันและอนาคต ตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายในการใชงาน  มี
คุณสมบัติที่ดีตามเกณฑการวัด ไดแก ความตรง ความเที่ยง ความเปนปรนัย และสุดทายมีกฎการวัดที่
เปนกลาง มีความเปนทั่วไปไมลําเอียง  และ 3) ขั้นการจัดเขาบริบทและการนําเสนอรายงาน ภายหลัง
จากตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้แลว จะตองทําการวิเคราะหขอมูลใหไดคาตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับบริบท
ในการนําไปใช หลังจากนั้นจึงรายงานนําเสนอคาตัวบงชี้ใหกับผูเกี่ยวของหรือผูใชตัวบงชี้ไดทราบ เพื่อ
จะไดนําไปใชประโยชนไดถูกตองตามความตองการตอไป  
 สําหรับเทคนิควิธีการพัฒนาตัวบงชี้ ในขั้นการสรางและขั้นการตรวจสอบคุณภาพของตัว
บงชี้นั้นอาจจําแนกเปน 3 ประเภท  เทคนิคแรกไดแก เทคนิควิธีการเชิงคุณภาพ สําหรับเทคนิค
วิธีการเชิงคุณภาพที่สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตัวบงชี้มีหลายเทคนิคเชน การสํารวจ
สังเคราะหเอกสาร (documentary survey) สิ่งที่มุงศึกษาในการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร
เหลานี้ ก็จะทําการสังเคราะหในเชิงคุณภาพ (qualitative synthesis) โดยกําหนดจําแนกเปน
ประเด็นที่จะสังเคราะหแลวทําการอานวิเคราะหและสังเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไว ผลของการ
สํารวจสังเคราะหเอกสาร จะชวยใหคัดเลือกตัวแปรไดอยางสมเหตุสมผล โดยมีเอกสารหลักฐาน
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกตัวแปรดังกลาว หรือการศึกษาภาคสนาม (field study) อาจจะนํามาใช
ในการพัฒนาตัวบงชี้ไดสองกรณีคือ ใชสําหรับการคัดเลือกคนหาตัวแปรเพิ่มเติมและใชสําหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ในเชิงประจักษ กรณีใชสําหรับคัดเลือก คนหาตัวแปรเพิ่มเติมนั้น จะเปน
การเขาไปศึกษาในภาคสนาม สําหรับกรณีการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี ้โดยใชวิธีการศึกษาใน
ภาคสนามนั้น จะกระทําภายหลังจากสรางตัวบงชี้เสร็จแลว และตองการตรวจสอบเชิงประจักษกับ
ปรากฏการณของสิ่งที่มุงศึกษาที่มีอยูจริงวา ตัวบงชี้ดังกลาวนี้สามารถอธิบายลักษณะตาง ๆ ของ
ปรากฏการณนั้นไดครอบคลุมมากนอยเพียงไร โดยใชตัวบงชี้เปนกรอบในการศึกษาทําความเขาใจ
ปรากฏการณนั้นๆวา ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นสามารถอธิบายไดครอบคลุมสอด คลองกับปรากฏการณที่เปน
จริงมากนอยเพียงใด หากผลการศึกษาพบวายังไมครอบคลุมเพียงพอก็จะนําไปสูการปรับปรุงตัวบงชี้
ตอไป นอกจากนี้การสนทนากลุม (focus group discussion) เปนอีกเทคนิคหนึ่งของวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพที่ใชทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล จากลักษณะของการสนทนากลุม สามารถที่จะนํามาใช
ในการพัฒนาตัวบงชี้ไดในสวนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวแปร ที่จะนํามาสรางเปนตัวบงชี้ของสิ่งที่มุง
ศึกษา โดยการใหสมาชิกในกลุมสนทนาไดรวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับตัวแปรหรือ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มุงศึกษานั้น ๆ และการวิพากษวิจารณและการตัดสินของผูเชี่ยวชาญ 
(criticism and connoisseurship) เทคนิควิธีการนี้สามารถนํามาใชไดในกรณีตองการตรวจสอบตัวแปร 
ที่จะนํามาสรางเปนตัวบงชี้ ตลอดจนการตรวจสอบตัวบงชี้ที่สรางเสร็จแลว โดยการจัดใหผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่มุงศึกษาไดมาพบปะแลกเปลี่ยนวิพากษวิจารณ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับหรือ
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พัฒนาตัวบงชี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สวนเทคนิควิธีการเชิงปริมาณ เปนเทคนิคที่นิยมใชสําหรับการ
พัฒนาตัวบงชี้ อยางเชน  เทคนิคเดลฟาย (delphi technique) เปนเทคนิควิธีการหาคําตอบที่เปน
ฉันทามติ (consensus) ของคนกลุมหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไดรับการคัดเลือกวาเปนผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยที่กลุมคนเหลานี้ไมตองเผชิญหนากัน แตจะใหคําตอบผานแบบสอบถาม
ความคิดเห็นตามประเด็นขอคําถามตาง ๆ ที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการศึกษาในแตละครั้ง ซึ่ง
ผลของการตอบแบบสอบถามในครั้งแรกจะไดรับการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ (คามัธยฐานและ
พิสัยระหวางคลอไทล) เพื่อแสดงใหเห็นถึงชวงคําตอบที่เปนความคิดเห็นของกลุม และความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนนั้นๆ หลังจากนั้นก็จะสงแบบสอบถามพรอมผลการวิเคราะหนี้ กลับไปใหผูเชี่ยวชาญ
แตละคนไดแสดงความคิดเห็นตอขอคําถามแตละขออีกครั้ง วาจะยืนยันหรือเปลี่ยนคําตอบตามกลุม
ทําเชนนี้เรื่อยไปจนกระทั่งคําตอบของผูเชี่ยวชาญ สวนใหญจะเห็นสอดคลองกัน ซึ่งโดยปกติแลวก็
มักจะทําประมาณ 2-4 ครั้ง และใชกลุมผูเชี่ยวชาญประมาณ 17 คนขึ้นไป  การวิเคราะหองคประกอบ 
(factor analysis) เปนเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหเพื่อหาลักษณะ รวมกันของตัวแปร
หลาย ๆ ตัววามีลักษณะรวมกันอยางไร และมีกี่ประเภท หรือเกาะกลุมกันไดกี่กลุมซึ่งจะเรียกกวา
องคประกอบ เมื่อพบลักษณะรวมกันของตัวแปรก็จะทําใหลดตัวแปรลง โดยใชองค ประกอบเปน
ตัวแทนของการศึกษาอธิบายสิ่งนั้นๆ ทั้งนี้นอกจากจะใชวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบหรือลดจํานวน
ตัวแปรแลว การวิเคราะหองคประกอบก็อาจจะใชเพื่อยืนยันตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผล
ทางดานความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) ไดอีกดวย ปจจุบันการวิเคราะหองคประกอบ
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามวัตถุประสงคของการวิเคราะห คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) โดยที่การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจนั้นนิยมใช เพื่อศึกษาลักษณะการเกาะ
กลุม หรือใชเพื่อคนหาองค ประกอบของตัวแปรทั้งหลายในกรณีที่นักวิจัยยังไมมีหลัก ฐานขอมูลหรือ
ทฤษฎีอยางเพียงพอ ที่กําหนดจํานวนองคประกอบของตัวแปรไดอยางชัดเจน ในขณะที่การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันนิยมนํามาใชวิเคราะห เพื่อกําหนดองคประกอบของตัวแปรตามที่กําหนดไว
โดยอาศัยทฤษฎีหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เปนพื้นฐานดวยลักษณะของเทคนิควิเคราะหองคประกอบนี้ 
สามารถที่จะนํามาใชในการพัฒนาตัวบงชี้ไดตั้งแตขั้นการสรางตัวบงชี้ ในสวนที่เปนการรวมตัวแปร
และการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ในเชิงประจักษ โดยการนําไปใชจริง ซึ่งในกรณีการรวมตัวแปรนั้น
อาจจะใชไดทั้งการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ หรือการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขึ้นอยู
กับการมีทฤษฎีและเอกสารอื่นๆเปนพื้นฐาน แตในกรณีการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ ควรจะใชการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน นาจะเหมาะสมกวาการวิเคราะหองคประกอบดังกลาว ปจจุบัน
สามารถใชเทคนิคการวิเคราะหโครงสรางเชิงเสน หรือที่เรียกกันวาการวิเคราะหลิสเรล (linear 
structural relationship: LISREL) ได สําหรับการวิเคราะหจําแนกกลุม (discriminant analysis) 
ในกรณีที่เราตองการจําแนกตัวแปรที่วัดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาตัวแปรเหลานี้ 
สามารถที่จะจําแนกสิ่งนั้นไดออกเปนกี่กลุมโดยอาศัยสมการการจําแนกกลุม ซึ่งประกอบดวยคา
ประสิทธิภาพหรือน้ําหนักการจําแนกกับคาการวัดตัวแปรนั้น ๆ เปนตัวจําแนกกลุมแลว เทคนิควิธีการ
ที่ใชวิเคราะหก็คือการวิเคราะหจําแนกกลุมจากลักษณะของการวิเคราะหจําแนกกลุมเชนนี้ จะเห็นวา
เราสามารถที่จะนํามาใชในการคนหาตัวแปรเพื่อนํามาสรางเปนตัวบงชี้ของสิ่งที่มุงศึกษาได สุดทาย
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การวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ (multiple regression analysis) เปนเทคนิควิธีการทางสถิติที่
นํามาใชเพื่อคนหาวากลุมตัวแปรตน ซึ่งมักจะเรียกวาตัวแปรพยากรณ ตัวใดที่สามารถจะทํานาย      
ตัวแปรตามไดบาง และตัวใดที่ทํานายไดดีที่สุด โดยอาศัยสมการถดถอยที่ประกอบไปดวยคาน้ําหนัก
การทํานายและคาการวัดตัวแปรนั้นๆเปนตัวทํานายหรือประมาณคาตัวแปรตามดวยลักษณะดังกลาว 
เราจึงสามารถใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ เพื่อทําการคัดเลือกตัวแปรนํามาสรางเปนตัวบงชี้ไดอีก
เชนกัน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะขอมูลที่เปนคาการวัดของตัวแปรนั้นๆ กับขอตกลง
เบื้องตนของการวิเคราะหดวยวิธีการนี้  และสามารถใชเทคนิควิธีการผสมผสาน สามารถนําวิธีการทั้ง
สองมาใชรวมกันเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ โดยอาจจะใชวิธีการเชิงคุณภาพ เปนตัวนําเพื่อศึกษาปรากฏการณ
ในภาคสนามของสิ่งที่มุงศึกษา หลังจากนั้นคัดเลือกและนิยามตัวแปรแลวทําการวัดตัวแปร นํามา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อ การยืนยันคัดเลือกตัวแปรนํามาสรางเปนตัวบงชี้ตอไป หรืออาจจะ
เริ่มจากการวิเคราะหคัดเลือกตัวแปรดวยวิธีการทางสถิตินํามาสรางเปนตัวบงชี้ หลังจากนั้นจึงทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ซ้ําดวยวิธีการเชิงประจักษ โดยการเขาไปศึกษาในภาคสนามที่มี
ปรากฏการณของสิ่งที่มุงศึกษาปรากฏอยู 41 
 จากการศึกษาของอมรรัตน สนั่นเสียง ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารยสถาบันราชภัฎ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดใน
การประเมินผลการปการปฏิบัติงานและภารกิจของอาจารยสถาบันราชภัฏ 2) การสรางตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยสถาบันราชภัฎ และ3) การทดลองใชรูปแบบการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของอาจารยสถาบันราชภัฎ การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน ตอน
ที่ 1 วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากเอก 
สารและงานวิจัย ทฤษฎีการประเมิน การประกันคุณภาพ แผนการพัฒนาการศึกษา และจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีและคณบดีคณะตางๆ จํานวน 17 ทานนําขอมูลที่ไดมาสรางตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน   ตอนที่ 2 สรางตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการการปฏิบัติงานมาตรวจสอบโดยใชเทคนิคเดลฟาย
(Delphi technique)  ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 27 คนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 
ตัวบงชี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและความเปนไปไดในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 รอบ 
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล เพื่อพิจารณาฉันทามติเกี่ยวกับตัวบงชี้
โดยพิจารณาจากระดับความเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความเปนไปไดในการเก็บ
รวมรวมขอมูลของตัวบงชี้ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยควอไทลไมเกิน 1.50 การ
กําหนดคาน้ําหนักคะแนนความสําคัญของภารกิจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตังบงชี้และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน นําขอมูลที่ไดมา
คํานวณหาคาเฉลี่ยของการใหน้ําหนักคะแนนความสําคัญรวมทั้ง 6 ภารกิจ และตรวจสอบเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ผลการวิจัยพบวาผูเชี่ยวชาญมีความ 
เห็นสอดคลองกันวาตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความเปนไปได

                                                 

 41รัตนะ บัวสนธ, ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน, พิมพครั้งที่ 3 (นครสวรรค: 
ริมปงการพิมพ, 2555), 159-175. 



45 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 98 ตัวบงชี้ โดยจําแนกตามภารกิจและผูทําการประเมินไดดังนี้
ภารกิจดานการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีจํานวน 55 ตัวบงชี้ ภารกิจดานการวิจัยมี
จํานวน 16 ตัวบงชี้ ภารกิจดานการใหบริการวิชาการแกสังคมมีจํานวน 9 ตัวบงชี้ ภารกิจดานการ
ทํานบุํารุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีจํานวน 6 ตัวบงชี้และภารกิจดานการผลิตครูและสงเสริม
วิทยฐานะครูมีจํานวน 6 ตัวบงชี้ โดยผูบริหารทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 ภารกิจ จํานวน 70 
ตัวบงชี้ เพื่อนรวมงานทําการประเมิน 6 ภารกิจ จํานวน 47 ตัวบงชี้ ผูเรียนทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 3 ภารกิจ คือ ภารกิจดานการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ภารกิจดานการ      
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจดนการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีจํานวน 53  
ตัวบงชี้และตนเองประเมิน 6 ภารกิจ จํานวน 79 ตัวบงชี้42 
 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของ
ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา  โดยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที ่
1 สัมภาษณนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และประชุม
สนทนากลุม (focus group) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน เพื่อใหไดทักษะการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและสนทนากลุมจากตอนที่ 1 มา
วิเคราะหเนื้อหาและสรางเปนแบบสอบถามตัวบงชี้คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญเปนผูทรงคุณวุฒทางการอุดมศึกษาที่มีประสบการณ 
การสอนในระดับอุดมศึกษามาไมนอยกวา 15 ป หรือผูบริหารระดับคณบดี ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน จํานวน 15 คน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวาง          
ควอไทลเพื่อดูความเหมาะสมสอดคลองของตัวบงชี้คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีจากความคิดเห็นของ 
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อนําไปพัฒนาตอไป ขั้นตอนที่ 3 นําตัวบงชี้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการสอบถาม   
ผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่
สมบูรณมากข้ึน โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและนําไปสนทนากลุม (focus group) กับนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 หรือ 3 จากทุกสาขาวิชา จํานวน 20 คน เพื่อสอบถามความเหมาะสมและความเปนไปได
ของตัวบงชี้และแนวปฏิบัติที่ดี จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขเปนตัวบงชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของ
ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ สามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติใหกับนักศึกษา แนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนใหกับคณาจารยและเพื่อใชเปนตัวบงชี้ และเกณฑในการประกันคุณภาพ 
การเรียนใหกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป จากผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้คุณภาพทักษะการเรียน
ในระดับอุดม ศึกษาประกอบดวย 13 ตัวบงชี้ 77 แนวปฏิบัติที่ดี43 
 ชวาล ราเจนดรา (Rajendra L Chavan) ศึกษาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนมัธยม จากการศึกษาพบวาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครู มีอยูดวยกัน 5 เกณฑ ตามภาร

                                                 

 42อมรรัตน สนั่นเสียง, ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารยสถาบันราชภัฎ (อยุธยา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2546), 
120-126. 
 43อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท, “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะ
การเรียนในระดับอุดมศึกษา,” วารสาร มฉก.วิชาการ 14, 28 (มกราคม-มิถุนายน 2554): 109-126. 
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งานของอาจารยผูสอน ดังนี้ 1) การจัดการหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน มีตัวชี้วัดเชน มี
การวิเคราะหหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ/สถาบัน ผูสอนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน มีสวนรวมในการจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัด เชน การนํา      
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการจัดหลักสูตร มีการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชในการจัด
หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต นักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนการสอน 
มีการใชการประเมินผลอยางตอเนื่อง การประเมินผลและขอมูลยอนกลับ ตัวชี้วัด เชน มีผลการ
ประเมินจากครู ผูปกครองและคณะกรรมการ มีการวิเคราะหผลลัพธ ขอเสนอแนะและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีสวนรวมในการนําขอมูลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร มีสวนรวมในการแกไขขอสอบ-
นวัตกรรม ตัวชี้วัด เชน หลักสูตรที่เปนแนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม ตัวชี้วัดเชน มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรมจากครู/โรเรียน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน ประวัตินักเรียน ตัวชี้วัด เชน มีแฟม
ประวัติของนักเรียนและครอบครัวที่อยูในการดูแล ลงบันบึกผลการเรียนและความประพฤติของ
นักเรียน เก็บรักษาและลงบันทึกนักศึกษาแตละคน ดานความตองการของนักเรียน ตัวชี้วัด เชน 
สนับสนุนนักกีฬา นํากลยุทธมาใชเชื่อมชองวางของความรู ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและดูแล
ในวิชาที่คะแนนต่ํา เยี่ยมบานนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัด เชน มีการเตรียม
แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนลงในปฏิทิน จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
แลวแตบุคคล การใชเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน การใชเทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับนักศึกษาแตละกลุม ใชมุมอานหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ นําประสบการณที่หลากหลายมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอน ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง สนับสนุนความคิดนอกกรอบ สอนใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการมีปฏิสัมพันธในหองเรียน ใชทักษะการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและทักษะการสรุปใหแกนักเรียน เก็บขอมูลการประเมิน 
ผลเพื่อนํากลับไปพัฒนาการเรียนการสอน ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาสังคม การเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนในแตละวัน คุณภาพการสอน ตัวชี้วัดเชน นําผลการวิจัยมาใชในการเรียน
การสอน เปนวิทยากรฝกอบรมใหองคกร ไดรับรางวัล มีผลงานวิจัยหรือกรณีศึกษาและลงเผยแพร 
การประเมินผล ตัวชี้วัดเชน ใชการประเมินผลที่หลากหลายสําหรับการเริ่มตนและตอนปลายของการ
เรียนการสอน ขั้นตอนการประเมินผลทําเปนปกติทุกๆวันในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคโนโลยีใน
การประเมินและการประเมินกิจกรรม วิเคราะหความกาวหนาและลงบันทึก ติดตามและวัดประเมิน
และแกไข มีการใหขอมูลแกผูปกครองทราบถึงผลการเรียนและการสะทอนคิด นวัตกรรม/แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี ตัวชี้วัดเชน มีแนวทางปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมการเรียนการสอน 3) ดานสิ่งสนับสนุนนักเรียน 
การสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชน มีหนังสืออางอิง มีการเรียนแบบ e-learning เว็บไซด 
การใชวีดีทัศนในกระบวนการการเรียนการสอน สนับสนุนใหนักศึกษาใชหองสมุดจนเปนนิสัย จัด
หองเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู การใหรางวัล ชม เชยและใหการชื่นชมแกนักเรียน ดูแลนักศึกษา
เรื่องการพัฒนาทักษะทางอารมณ  ระบุเหตุผลที่ออกเรียนกลางคันและแสดงขอคิดเห็นเพื่อนําไปใชใน
หองตอไป-กิจกรรมเสริมหลักสูตร(งานกิจการ/สโมสรนักเรียน) ตัวชี้วัด เชน องคกรสนับสนุนให
นักเรียนเขารวมในชมรม สังคม บานและกลุมกวดวิชาองคกรสนับสนุนใหนักเรียนเลนกีฬา องคกร
สนับสนุนเขารวมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องคกรสนับสนุนพานักเรียนศึกษาดูงานเพื่อใหได
ประสบการณตรง ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนและรายงานผล สงเสริมการมีสวนรวมในการทํา
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กิจกรรมของสังคม งานทํานุบํารุงและกิจกรรมสันทนาการ การบริการสังคม ตัวชี้วัดเชน การสราง
เครือขายกับสถาบันภายนอกและเพิ่มการขยายบริการ รวมทํางานกับชุมชนในการประชุม ตลอดจน
เขาคายลูกเสือ เปนที่ปรึกษานักเรียนในการพัฒนานักเรียนแบบองครวม ตระหนักสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดลอมและประเด็นทางสังคม รวมกับองคกรNGO และองคกรอื่นๆในการทําวิจัยรวมกันและ
ชวยเหลือนักเรียนทําวิจัย กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ ตัวชี้วัดเชน มีสวนรวมกิจกรรมการเลี้ยงอาหาร
กลางวัน การแจกหนังสือ เสื้อผาของนักศึกษา นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ตัวชี้วัด เชนมีนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา/ครู 4)โครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรที่ใชใน
การเรียนรู การใชประโยชนสูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยู ตัวชี้วัด เชน การใชหองสมุด หองปฏิบัติการ 
การใชวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชทรัพยากรทางสังคม เชน 
สวน ทางเดิน สนามเด็กเลน เชื่อมกับการเรียนการสอนในหอง กาเรียนนอกหองเรียน  การพยายาม
พัฒนาตนเองใหเปนวิชาชีพ การระดมทรัพยากร ตัวชี้วัดเชน การใชทรัพยากรรวมโรงเรียนขางเคียงใน
กระบวนการเรียนการสอน ใหตัวแทนผูปกครองมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบ มีการพัฒนา
กลไกลสรางความเชื่อมั่นในการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและติดตามกิจกรรมปกติในระดับที่
แตกตาง-นวัตกรรม/แนวทางการปฏิบัติที่ดี ตัวชี้วัด มีแนวทางปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม การใชทรัพยากร
การเรียนรูวางแผนหรือสรางโดยนักศึกษา/ครู 5) นวัตกรรมทางการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดเชน กระตุน/สนับสนุนกลุมเพื่อน เตรียมวางแผนตอบ สนองความตองการที่หลากหลายของ
นักศึกษา กลยุทธการเรียนรูการเรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรมใหม ตัวชี้วัดเชน การเรียนเปนกลุม การ
สอนเปนทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล มีการเขาถึงเทคโนโลยีและการดึงขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของใน
ปจจุบัน ดําเนินการเรียนการสอนในหองหลายระดับ สนับสนุนการทําโครงการวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนในระดับชาติและนานาชาต ิคุณคาพื้นฐานทางการ ศึกษา ตัวชี้วัด เชน การใชผูปกครองเปน
ทรัพยากรบุคคลในหองเรียน  มีสวนรวมในกิจกรรมตอนเชาขององคกร เชนการฉลองวันชาติและงาน
เทศกาล เชิญบุคลากรในชุมชนมาเปนแขกและสาธิตคุณคาของการศึกษา ปลูกฝงความรูสึกของการ
เปนพลเมือง การตรวจสอบคุณภาพภายใน ตัวชี้วัดเชน ขอเสนอแนะที่มีคุณคาจากวิจัยของครู 
นักเรียนและการตอบสนองตอขอเสนอแนะท่ีได การนําเสนอแฟมประวัติของครู คงไวกราฟผลสัมฤทธิ์
ไว 3 ป ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย(ผูปกครอง นักเรียน นายจาง) ตัวชี้วัดเชนสราง
ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย(ผูปกครอง ชุมชน) และตอบสนองความคิดเห็นของพวกเขา 
ขอเสนอแนะจากการศึกษาพบวา เกณฑที่ใชในระดับมัธยม ควรจะมีจะเพียง 3 เกณฑเทานั้น คือ การ
จัดหลักสูตรไดแก การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพราะ
ตัวชี้วัดมันมากเกินไปที่จะใชวัดการประเมินผลสําหรับครูในโรงเรียน แตมันก็เปนตัวชี้วัดที่จําเปน
สําหรับครูในระดับมัธยมศึกษาเชนกัน44 
 วีซู ยางและยูฮี (Wei-Zhu Yang and Yu He) ศึกษาระบบตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูสายอาชีพระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัย โดยพบวาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูสายอาชีพ ประกอบดวยหลักการใหญๆ 3 อยางคือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เนน

                                                 

 44L. Chavan Rajendra, “Performance indicators for teacher, ” Special Issues 
1 (January 2004): 23-28. 
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นักศึกษาเปนศูนยกลาง 2) เนื้อหาควรจะมีวัตถุประสงคและชัดเจน ตัวชี้วัดงายและวิธีวัดก็งายตอการ
ตรวจสอบและ 3) การประเมินผลการปฏิบัติ ควรจะดําเนินการเปนประจําทุกปและกระบวนการ
ประเมินจําเปนตองบริหารแบบพลวัตร สําหรับตัวชี้วัดประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดหลัก คือ 1) การสอน
(teaching) ตัวชี้วัดที่วัดไดแก ปริมาณ เชน จํานวนภาระงานสอน (teaching workload) และ
คุณภาพ ไดแก คะแนนประเมินจากหัวหนา ผูตรวจการ และนักเรียน 2) การออกแบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรพิเศษ (courses and specialty building) ไดแก  การสรางและปรับปรุงหลักสูตร เชน
คะแนนการเปนหัวหนาโครงการ มีสวนรวมในโครงการสรางหลักสูตรดีเยี่ยมระดับชาติ  ระดับ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย การสรางหลักสูตรเฉพาะทางและงานวิจัย เชน คะแนนหัวหนาโครงการ มีสวน
รวมในโครงการวิจัย  หองปฏิบัติการและโครงสรางพื้นฐาน เชนคะแนนหัวหนาโครงการ มีสวนรวม 
การสรางหองปฏิบัติการ 3) วิจัยทางวิทยาศาสตร (scientific research) ไดแก การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน –คะแนนเปนหัวหนาบรรณาธิการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีสวนรวม 3) งานวิจัย เชนมี
การเผยแพรในวารสารชั้นนํา วารสารทั่วไป โครงการวิจัย เชนคะแนนเปนหัวหนาโครงการ มีสวน
รวมงานวิจัยวิทยาศาสตร โครงการระดับชาติ จังหวัด และวิทยาลัย และแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา-คะแนนหัวหนาโครงการ มีสวนรวม ระดับชาติ จังหวัดและวิทยาลัย 4) การ
บริการสังคม (social service) ไดแก คะแนนความพึงพอใจของนายจางตอการใชนักเรียน คะแนน
ชั่วโมงการบริหาร คะแนนชั่วโมงการฝกภาคปฏิบัตินอกวิทยาลัย หลังจากนั้นใชการวิเคราะห
กระบวนการเปนลําดับขั้นโดยใชการถวงน้ําหนักตัวชี้วัด (hierarchy process proposed by 
american professor T.L scatty to calculate the weight) พบวาการประเมินดวย การเรียนการ
สอน วิจัยและการบริการสังคม คุณคาน้ําหนักของตัวชี้วัดสมควรที่จะคงไว สําหรับวงรอบในการ
ประเมิน 1 ป  และรายละเอียดสามารถพิจารณาตามวัตถุประสงคการประเมินที่แตกตางกัน 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยควรจะนําจริยธรรมของคร ู(teachers’ ethics) มาใชในการประเมินดวย45 
 สรุป การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อการประเมิน (development of standards 
and  criteria for evaluation) ตัวบงชี้ สามารถแบงออกเปน 7 กลุมยอยๆ สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ใช
จําแนกตามทฤษฎีระบบ ซึ่งประกอบดวย ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (Input indicators) ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ (process indicators) และตัวบงชี้ดานผลผลิต (output indicators) เพื่อใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน   สําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้แบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ไดแก 
1) ขั้นการสรางตัวบงชี้ ซึ่งประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงค กําหนดนิยามของตัวบงชี้ การ
คัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรและการกําหนด
น้ําหนักความสําคัญของตัวแปร ซึ่งวิธีการกําหนดน้ําหนักตัวแปร ใชวิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ
(empirical data) โดยใชเทคนิคทางสถิติการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) วิเคราะห
ขอมูล เพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัวแปร 2) ขั้นการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้
โดยเฉพาะการตรวจสอบความตรง (validation) ของตัวบงชี้แลว ตองตรวจสอบคุณภาพที่สําคัญ ๆ 4 

                                                 

 45Wei-Zhu Yang and Yu He, “Research on Higher Vocational College Teachers’ 
Performance appraisal Indicator” (International Conference on information Management 
Innovation Management and Industrial Engineering, 2012), 1-10. 
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ประการ ไดแก 1) ความทันสมัยเหมาะสมในการนําไปใชไดสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันและอนาคต 2) ตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายในการใชงาน 3) มีคุณสมบัติที่ดีตาม
เกณฑการวัด เชนความตรง ความเที่ยงความเปนปรนัยและ4) มีกฎการวัดที่เปนกลาง มีความเปน
ทั่วไปไมลําเอียง และ 3) ขั้นการจัดเขาบริบทและนําเสนอรายงาน ภายหลังจากตรวจสอบคุณภาพ    
ตัวบงชี้แลว จะตองทําการวิเคราะหขอมูลใหไดคาตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับบริบทในการนําไปใช หลังจาก
นั้นจึงรายงานนําเสนอคาตัวบงชี้ใหกับผูเกี่ยวของหรือผูใชตัวบงชี้ไดทราบ ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยใช
วิธีการพัฒนาตัวบงชี้โดยเทคนิคการผสมผสานโดยใชเทคนิคเชิงคุณภาพ เริ่มจากการสํารวจสังเคราะห
เอกสาร (documentary survey) การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และใชเทคนิคเชิงปริมาณไดแก การ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) หลังจากนั้นใชการวิพากษวิจารณและการตัดสินของ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตัวบงชี้ที่สรางเสร็จแลวโดยการจัดใหผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่มุงศึกษา ไดพิจารณา
ความสอดคลอง วิพากษ วิจารณพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับหรือพัฒนาตัวบงชี้ใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น  โดยใชเทคนิค ethnographic future research (EFR) 
 
สมรรถนะ 
  สมรรถนะ (competency) เปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแกองคการ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยเพราะสมรรถนะเปน
ปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคการ ซึ่งองค การตาง ๆ จึง
พยายามเอาสมรรถนะมาใชเปนปจจัยในการบริหารองค  
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) เกิดขึ้น
ในชวงตนของศตวรรษที่ 1970 โดยนักวิชาการชื่อเดวิด แมคคลีแลนด (David McClelland) ซึ่งได
ทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากรที่ทํางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกตางกัน แมคเคิลแลนด 
(McClelland) จึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม มีผลการทํางานที่แตกตางกันอยางไร        
ผลการศึกษาทําใหสรุปไดวา บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ ่งหนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ
(competency) และในป ค.ศ.1973 แมคเคิลแลนด (McClelland) ไดเขียนบทความวิชาการเรื่อง
“Testing for Competency rather than Intelligence” ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง (iceberg) ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (the iceberg model)  
ที่มา : ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 27. 
 
 จากภาพสามารถอธิบายไดวาคุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่ลอย
อยูในน้ํา โดยมีสวนหนึ่งที่เปนสวนนอยอยูเหนือน้ําซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก ความรูสาขา
ตาง ๆที่ไดเรียนมา(knowledge) และสวนของทักษะ ไดแก ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญพิเศษดาน
ตางๆ(skill) สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีจมอยูใตน้ําซึ่งเปนสวนที่มีปริมาณมากกวานั้น เปนสวนที่ไม
อาจสังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก
บทบาทที่แสดงออกตอสังคม(social role) ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง(self image)
คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) สวนที่อยูเหนือน้ําเปนสวนที่มีความสัมพันธกับ
เชาวปญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาด สามารถเรียนรูองคความรูตาง ๆ และทักษะไดนั้น
ยังไมเพียงพอที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน จึงจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะ
สวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมอยางเหมาะสมดวยจึง
จะทําใหบุคคลกลายเปนผูที่มีผลงานโดดเดนได46 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการนําเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด
(David C. McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารเวิรต เมื่อป ค.ศ. 1960 ซึ่งกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองคการกับระดับทักษะ

                                                 

 46ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 27. 
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ความรู ความสามารถ โดยกลาววาการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพยังไมเหมาะสมในการทํานาย 
ความ สามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได เพาระไมไดสะทอนความสามารถที่แทจริงออกมาได47 
 วิชารต โบยาตซสิ (Richard Boyatzis) ไดเขียนหนังสือชื่อThe Competent Manager : 
A Model of Effective Performance และไดนิยามคําวา competencies เปนความสามารถใน
งานหรือเปนคุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ48 
 ในปจจุบันองคการของเอกชนชั้นนําไดนําแนวคิดสมรรถนะ ไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับวาเปนเครื่องมือสมัยใหมท่ีองคการตองไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ
ตนๆ มีการสํารวจพบวามี 708 บริษัททั่วโลก นําสมรรถนะหลัก (core competency) เปน 1 ใน 25 
เครื่อง มือที่ไดรับความนิยมเปนอันดับ 3 รองจาก cooperate code of ethics และการวางแผนกล
ยุทธ (strategic planning) แสดงวาสมรรถนะหลัก (core competency) มีบทบาทสําคัญที่จะเขา
ไปชวยทํางานบริหารประสบความสําเร็จ จึงมีผูสนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักการของ
สมรรถนะมาปรับใหเพิ่มมากขึ้น หนวยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหนวยงานไดใหความสนใจ
นํามาใช เชน สํานักงานขาราชการพลเรือน 49 
 สําหรับความหมายของสมรรถนะมีการใหความหมายไวหลายนัย ดังจะยกตัวอยางการให
ความหมายของนักวิชาการบางทาน ดังนี ้
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ สรุปนิยามคําวาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู (knowledge) 
ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนง
งานหนึ่ง ๆ โดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของดานตําแหนงงาน
นั้น ๆและสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นไดโดย
ผานการฝกฝนอบรมและการพัฒนา50 
 แมคเคิลแลนด (David C. McClelland)  กลาววา สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยู
ในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่
กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 
 โบยาทซิส (Boyatzis) ไดใหคํานิยามวา สมรรถนะ หมายถึง สิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่งถือ
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงานภายใตปจจัยสภาพแวดลอม
ขององคการ และทําใหบุคคลมุงม่ันสูผลลัพธที่ตองการ51 

                                                 

 47David C. McClelland, “Testing for Competence rather than for intelligence,” 
American Psychologist 28, 1 (January 2003): 1-14. 
 48Richand Boyatzis, The compertent manager.a model for effective 
performance (New York: Interscience, R.E., 1982), 21.  
 49พสุ  เดชะรินทร, เสนทางกลยุทธการปฏิบัติดวย Balance Scorecard และ Key 
Performance Indicators (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 13. 
 50สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency 
(กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 2549), 48. 
 51Richard Boyatzis, The Competent (New York: McCGraw-Hill, 1982), 58. 
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 มิทรานี (Mitrani) คาลเซล (Datziel) และ ฟท (Fitt) กลาวถึงสมรรถนะวาเปน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในการทํางาน52 
 ณรงควิทย แสนทอง กลาววา “สมรรถนะ หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสําเร็จของเปาหมายของงานในตําแหนงนั้นๆ 
สมรรถนะแตละตัวจะมีความสําคัญตองานแตละงานแตกตางกันไป53 
 เฮยกรุป (HAY Group) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานการวางระบบการบริหารงานบุคคล 
ระดับโลก ไดใหคําจํากัดความไววา “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําให บุคลากร
ในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวาคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหลานี้จะแสดงคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมดังกลาวไดมากกวาเพื่อนรวมงานในสถานการณท่ีหลากหลายกวา และไดผลงานดีกวาผูอื่น 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) กลาววา “สมรรถนะคือ คุณลักษณะ
เชิงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) กลาววา “สมรรถนะคือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่ทําใหบุคคลสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆในองคกร”กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมีองคประกอบของทั้งความรูทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ 
ตัวอยางเชน สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได” นั้น
หากขาดองคประกอบตางๆ ไดแก ความรูในงานหรือทักษะที่เกี่ยวของ เชน อาจตองหาขอมูลจาก
คอมพิวเตอรและคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคนใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือผูอื่น แลวบุคคลก็ไม
อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได54 ซึ่งสอดคลองกับ
การใหความหมายของสเปนเซอร (Spencer and Spencer) ที่ใหความหมาย ของสมรรถนะวาเปน
คุณลักษณะของบุคคล ที่มคีวามสัมพันธเชิงเหตุผลตอความมีประสิทธิภาพของเกณฑที่ใชและ/หรือ
การปฏิบัติงานที่ไดผลการทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้ยังไดขยายความหมาย ของสมรรถนะวา
เปนคุณลักษณะที่สําคัญของแตละบุคคล (underlying characteristic) ที่มีความ สัมพันธเชิงเหตุผล
จากความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ีใช (criterion reference และ/หรือการปฏิบัติ งานที่ไดผลงานสูง
กวามาตรฐาน (superior performance) ประกอบดวย 1)แรงจูงใจ (motive) เปนสิ่งที่บุคคลคิดหรือ
ตองการอยางแทจริง ซึ่งจะเปนแรงขับในการกําหนดทิศทางหรือการเลือกบุคคลเพื่อแสดงออกถึง
พฤติกรรมหรือการตอบสนองตอเปาหมายหรือการถอยออกไปจากสิ่งตาง ๆ เหลานั้น 2)คุณลักษณะ
สวนบุคคล(trait) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการตอบสนองของบุคคลตอ

                                                 

 52Alain Mitrani, Murray Dalziel, and David Fitt, Competency based human 
resource management : Value driven strategies for recruitment, development, 
and reward (London: McGraw-Hill, 1992), 11. 
 53ณรงควิทย แสนทอง, การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
เอชอารเซนเตอรจํากัด, 2545), 45. 
 54สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), “การปรับใชสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย” (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กรุงเทพมหานคร, 2548), 5. 



ขอมูลหรือสถานการณที่เผชิญ
(attitude) คานิยม (value) 
ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม และทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆในชวง
ระยะสั้นๆได 4) ความรู (knowledge) 
หนึ่งครอบคลุมอยู และ5)
กายภาพ การใชความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห ใชความรูกําหน
หรือการวางแผนในการจัดการ
ในภาพ 
 
 

           
ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ตองการ
ที่มา : Michael Spencer and 
Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993)
  
 คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดงายจํานวน 
ได (visible) ไดแก ความรู
สมรรถนะที่อยูลึกลงไปหรือซ
สวนบุคคล (trait) ซึ่งเปนสมรรถนะที่ยากตอการวัดและพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะ
แนวคิดของตนเอง (self concept) 
ตองใชระยะเวลานานและสามารถทําไดดวยการฝกอบรม
ประสบการณในการพัฒนาแตก็เปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยากและตองใชเวลา
(Hes) กลาวถึงสมรรถนะวาเปนการคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ งานที่เหนือกวา (superior performance) 
ดานอาชีพ (occupational competency) 

                                        

 55Michael Spencer and M.S. Spencer, 
Superiors Performance

ขอมูลหรือสถานการณที่เผชิญ 3)แนวคิดของตนเอง (self concept) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ
value) และภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง (self image)

ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม และทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆในชวง
knowledge) เปนขอบเขตของขอมูลหรือเนื้อหาเฉพาะดานที่บุคคล
) ทักษะ (skill) เปนความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวของกับดาน
และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห ใชความรูกําหน

หรือการวางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซอนของขอมูลไดดัง

ความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ตองการ 
Michael Spencer and M.S. Spencer, Competence at work : Modeis for Superiors 

(New York: John Wiley & Sons, 1993), 9. 

คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถนํามาจัดกลุมภายใตเกณฑของ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดงายจํานวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้สมรรถนะที่สังเกต

ไดแก ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ซึ่งเปนสมรรถนะที่มีโอกาสพัฒนาไดโดยงาย
สมรรถนะที่อยูลึกลงไปหรือซอนอยูภายในตัวบุคคล (hidden) ไดแก แรงจูงใจ 

ซึ่งเปนสมรรถนะที่ยากตอการวัดและพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะ
self concept) ไดแกทัศนคติและคานิยม ซึ่งเปนสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนไดแต

นานและสามารถทําไดดวยการฝกอบรมการใชหลักจิตวิทยา 
ประสบการณในการพัฒนาแตก็เปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยากและตองใชเวลา55 สวน

กลาวถึงสมรรถนะวาเปนการคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
superior performance) นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของสมรรถนะใน

occupational competency) วาหมายถึง ความสามารถ (ability) 

                                                 

Michael Spencer and M.S. Spencer, Competence at work : Modeis for
Superiors Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9 

53 

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ
self image) ซึ่งจะเปนแรงจูงใจ

ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม และทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆในชวง
เปนขอบเขตของขอมูลหรือเนื้อหาเฉพาะดานที่บุคคลใดบุคคล

เปนความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวของกับดาน
และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห ใชความรูกําหนดเหตุผล

และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซอนของขอมูลไดดังแสดง 

 

work : Modeis for Superiors 

คุณลักษณะนี้ สามารถนํามาจัดกลุมภายใตเกณฑของ
คุณลักษณะ ดังนี้สมรรถนะที่สังเกตไดหรือเห็น

ซึ่งเปนสมรรถนะที่มีโอกาสพัฒนาไดโดยงาย 
 (motive) คุณลักษณะ

ซึ่งเปนสมรรถนะที่ยากตอการวัดและพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกวา 
ทัศนคติและคานิยม ซึ่งเปนสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนไดแต

การใชหลักจิตวิทยา หรือการสั่งสม
สวนเดล (Dale) และเฮย 

ที่เปนเลิศ (excellence) หรือ
หความหมายของสมรรถนะใน

ability) ในการทํากิจกรรม

work : Modeis for 
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ตาง ๆ ในสายอาชีพ  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว คําวามาตรฐานใน
ที่นี้หมายถึงองคประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑการปฏิบัติงานและคําอธิบายขอบเขตงาน56 
 จากที่นําเสนอมาขางตน ทําใหสามารถสรุปไดวาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ หมายถึง 
ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล (attributes) ซึ่งบุคคลนั้นจะ
แสดงออก เปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคล และมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตามมาตรฐาน หรือสูงกวามาตรฐานที่
องคการไดกําหนดเอาไว 
       สําหรับการจัดแบงประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหทรรศนะที่
แตกตางกันออกไป เชนสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ไดเสนอรูปแบบของ Competency Model 
ประกอบดวยประเภท (category) หรือกลุม (groups) ของสรรถนะ(competency) มีดวยกัน 5 กลุม 
คือ 1) core competency เปน competency ที่สะทอนคานิยมหลักที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองคกรเปน competency รวมที่องคกรคาดหวังใหพนักงานทุกคน
ทุกตําแหนงงานตอง“มี” เชน การทํางานเปนทีม 2) managerial competency หมายถึง กลุม 
competency ที่เกี่ยวของกับ“ทักษะ”ดานการบริหารจัดการ โดยองคกรคาดหวังใหพนักงานใน
ตําแหนง“หัวหนางาน” หรือผูที่ตองบังคับกัญชา“ลูกนอง” ตองมีทักษะดังกลาว 3) functional 
competency เปนกลุม competency ที่เกี่ยวของกับ “ ความรู” และ“ทักษะ” ของกลุมงานหรือ
ฝายงานหนึ่ง ๆ (job Family) ซึ่ง competency ในกลุมนี้จะเปน competency รวมของพนักงาน
ทุกคนที่ทํางานในกลุมงานหรือฝายงานนั้นๆ 4)job or technical competency หมายถึง 
competency ที่เกี่ยวของโดยตรงกับ“ความรู” และ “ทักษะ”  ที่จําเปนตอการทํางานของพนักงาน
ในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ โดยพนักงานแตละคนจะมี job competency แตกตางกันไปตามตําแหนง
งานของตน 5) personal attributes เปนกลุม competency  ที่เปนคุณลักษณะที่ซอนอยูในบุคคล
แตละคน ซึ่งมีผลอยางมากตอทัศนคติในการทํางาน และความสําเร็จในงานของบุคคล ๆ นั้น เชน 
ความซื่อสัตย ความมุงม่ันสูความสําเร็จ ความอดทนตอแรงกดดัน57 สวนจิรประภา อัครบวร กลาววา
สมรรถนะในตําแหนงหนึ่ง ๆ จะประกอบดวย 3 ประเภท ไดแกสมรรถนะหลัก (core competency) 
คือพฤติกรรมที่ดีที ่ทุกคนในองคการตองมี เพื ่อแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององคการ 
สมรรถนะบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการบริหารที่
บุคลากรในองคการทุกคนจําเปนตองมีในการทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จ และสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
วิสัยทัศนขององคการ สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพที่
จําเปนในการนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดยสามารถ
จําแนกได 2 สวนยอย ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (core technical competency) และ
สมรรถนะเฉพาะ (specific technical competency) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนใน

                                                 

 56Alastair  Rylatt and Kevin Lohan, Creating Training miracles (Sydney: 
Prentice Hall,1955), 80. 
 57สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, การจัดการทรัพยากรมนุษยดวย Competency-Based 
HRM (กรุงเทพฯ: สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต,ิ 2550),10-15. 
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องคการจําเปนตองมี ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดบรรลุเปาหมายขององคการ อีกประเภท
หนึ่งคือสมรรถนะตามสายงาน (functional competency) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พนักงานที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ควรมีเพื่อใหงานสําเร็จและไดผลลัพธตามที่ตองการ58 สวน เดฟ อูลริช
(Dave Ulrich) และ เดล เลค (Dale Lake) ไดสรุปตัวแบบสมรรถนะดานการบริหารทรัยพากรบุคคล
(HR capability model) วามีทั้งหมด 6 สมรรถนะ ประกอบดวย 1) ความรู (knowledge)      
2) ความสัมพันธ (relationships) 3) ผลการปฏิบัติงาน (performance) 4) นวัตกรรม (innovation) 
5) ความนาเชื่อถือ (creditity) และ6) การกําหนดแนวทาง (alignment)59 นอกจากนั้น เคอรสเดต 
(Klerstead) ไดแบงสมรรถนะออกเปน 2 กลุมหลักคือ 1) สมรรถนะฐานงาน(job-based 
competency or area competency) เปนสิ่งที่บุคคลตองทําในการทํางานหรือในหนาที่การงาน
และ 2) สมรรถนะฐานบุคคล (person-based competency) ซึ่งเปนคุณลักษณะทั่วไปที่ทําใหบุคคล
สามารถทํางานทํางานนั้นไดดี ความสับสนของการกําหนดสมรรถ นะนี้ไดแก วิสัยทัศนนั้นควรที่จะ
กําหนดเปนสมรรถนะฐานงาน หรือสมรรถนะฐานบุคคล เนื่องจากหากพิจารณาวาวิสัยทัศนนี้เปนสิ่งที่
บุคคลผูครองตําแหนงตองมีแลว สมรรถนะก็จะเปนสมรรถนะฐาน แตหากพิจารณาในอีกทางหนึ่งวา
สมรรถนะดังกลาวเปนเรื่องที่คนตองมีเพื่อการทํางาน สมรรถนะนั้นจะเปนสมรรถนะฐานบุคคลได 
เปนตน นอกจากนี้ จากทัศนคติของเคอรสเดต ยังปรากฏการแบงสมรรถนะ 2 กลุมหลักดังกลาวนั้น
ออกเปนสมรรถนะยอยประกอบดวย ประการแรกคือ สมรรถนะขององคการ (organization 
competency) ซึ่งจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทคือ 1)สมรรถนะองคการ (organization competency) 
ซึ่งเปนสมรรถนะโดยรวมขององคการที่บุคคลทุกระดับขององคการจะตองมีเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายขององคการ และสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน (job-related competency) หรือเรียกวา
สมรรถนะฐานงาน (job-based competency or area competency) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่บุคคลตอง
ปฏิบัติในงานที่เขามีหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจหรือพันธะกิจขององคการ 2)สมรรถนะของบุคคล 
(person-based competency) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดดี โดยเปน
ผลรวมของสมรรถนะขององคการและสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งสามารถจําแนกได 2 ประเภทคือ 
1.1) สมรรถนะทั่วไป (generic competency)หรือสมรรถนะหลัก (core competency) ซึ่งมี
คุณลักษณะรวมของบุคคลที่ปฏิบัติงานในทุกกลุมงาน หรือทุกตําแหนงในกลุมงาน จะตองมีหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรม เพื่อใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก 1) สมรรถนะการมุง
ผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 2)การมีจิตบริการ (service mind) 3)การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ (expertise) 4) การทํางานเปนทีม (teamwork) 1.2) สมรรถนะเฉพาะตําแหนง
หรือเรียกวาสมรรถนะในงาน (functional competency) ซึ่งหมายถึงสมรรถนะที่กําหนดขึ้นเพื่อให
การปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ในองคการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับการทํางานในแตละ
หนาที่ ซึ่งสงเสริมใหบุคลากรองคการสามารถปฏิบัติงานในกาภารกิจหนาที่ไดดียิ่งขึ้น ตัวอยางของ
สมรรถนะแบบนี้ไดแก 1) การมองภาพองครวม (conceptual thinking) 2) การคิดวิเคราะห 

                                                 

 58จิรประภา อัครบวร, สรางคนสรางผลงาน (กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ (1996), 2549), 63. 
 59Dave Ulrich and Dale Lake, Organizational Capabilities (New York : John 
Wiley & Sons, 1990), 148-150. 
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(analytical thinking) 3) การสื่อสารจูงใจ (communication and influencing) 4) การควบคุม
ตนเอง (self control)  สวนสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (person-based competency) 
เปนสิ่งอยูภายในตัวบุคคล สามารถสะทอนออกมาในรูปของคุณลักษณะสวนบุคคล มีความสัมพันธกับ
ความเชื่อ ความรูสึก และสงผลตอการทํางาน การรับรูเอกลักษณของตนเอง ประกอบดวย 1)ความ
ซื่อสัตยและความจริง (integrity and truth)  เปนสมรรถนะที่สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกที่มีตอ
ตัวเอง การยอมรับตัวเอง และระดับที่บุคคลจะรูความเปนจริงของตนเอง มีแนวโนมที่จะยอมรับและ
รับผิดชอบตอความผิดพลาดในการทํางาน เปนอิสระที่จะเผชิญกับความเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม ๆ 
และพูดในสิ่งที่คิด จะปฏิบัติตามสิ่งที่เห็นดวยและผูกพันอยู พฤติกรรมที่สําคัญไดแก การทํางานให
เสร็จสิ้นบนพื้นฐานของความผูกพันและขอตกลงรวมกัน ยอมรับความผิดพลาดแมวาจะเปนไปไดที่จะ
ทําใหเกิดผลลัพธในทางลบ 2) การพัฒนาตนเอง (self-development) เปนสมรรถนะที่บุคคลแสดง
ความปรารถนาที่จะเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง บุคคลที่มีสมรรถนะทางดานนี้สูง จะประเมิน
ทักษะปจจุบันของตนเองอยางถูกตอง เชนเดียวกับประเมินถึงสิ ่งที่ตองการ เพื ่อสามารถเพิ่ม
ความสําเร็จในการทํางาน มีการริเริ่มที่จะระบุถึงทักษะ ความสามารถที่ตองการสําหรับตําแหนงงาน
ในอนาคตและทําในสิ่งที่นํามาไดซึ่งทักษะนั้นมีการคนหาโอกาสที่จะเพิ่มการเติบโต และการพัฒนา
พฤติกรรมที่สําคัญคือ การระบุขอบเขตทักษะของตนเองที่จะตองไดรับการพัฒนาและการคนหาขอมูล
ยอนกลับ ทั้งจุดออนและจุดแข็งตนเอง 3)ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) สามารถทํา
การตัดสินใจไดแมวาจะอยูภายใตสถานการณท่ีตึงเครียดสูง ความเสี่ยงสูง และสถานการณที่คลุมเครือ 
สามารถดึงเอาความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมเมื่อตองการลงมือดําเนินการ สมาชิกในกลุม
สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ตองการลงมือกระทํา ใชเครื่องมือในการสื่อสาร ชักจูง และกระบวนการกลุม  
ชวยใหเกิดการตัดสินใจได มีพฤติกรรมที่สําคัญไดแก ทําการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วเมื่อมีทางเลือก
และผลลัพธชัดเจน สามารถดึงเอาความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมได เมื่อตองการความชวยเหลือ
ดานการลงมือทํา หรือการตัดสินใจ 4)คุณภาพในการตัดสินใจ(decision quality) พฤติกรรมที่สําคัญ
ไดแก ตัดสินใจโดยใชการวิเคราะหผลกระทบระยะสั้น หรือผลกระทบอื่นๆที่จะเกิดขึ้น เชนปฏิกิริยา
ของผูคนและปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการระบุชองวางและการเบี่ยงเบน
ที่จะเกิดขึ้นกอนทําการตัดสินใจ มองถึงผลกระทบในระยะยาว 5)การจัดการความเครียด (stress 
management) เปนสมรรถนะที่จะจัดการกับอารมณแสดงความรูสึกอยางเหมาะสม สามารถมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางสุภาพและอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่ยุงยาก สามารถเลือกใชการ
แสดงออกของอารมณในการสื ่อสารและชวยใหสิ ่งตางๆบรรลุผลไปได พฤติกรรมที่สําคัญคือ 
แสดงออกอยางสุขุมไดแมอยูในสถานการณที่กดดัน และแสดงออกอารมณในทางที่จะลดความเครียด
โดยปราศจากการทําลายมิตรภาพหรือผลผลิต 6)การคิดวิเคราะห (analytical thinking) เกี่ยวของ
กับการใชดรรกศาสตร การใชเหตุผลอยางมีระบบ เพื่อการทําความเขาใจ วิเคราะหและแกไขปญหา 
สามารถระบุและประเมินสาเหตุที่เปนไปไดของปญหา พัฒนาและบริหารแผนเพื่อคนหาปญหาที่
แทจริง พฤติกรรมที ่สําคัญไดแก ว ิเคราะหแนวคิด ขอถกเถียง ปญหา ออกเปนแตละสวน 
องคประกอบ วิเคราะหตนทุนผลประโยชนความเสี่ยงและโอกาสในการประสบความสําเร็จในการ
ตัดสินใจ 7.ความคิดรวบยอด (conceptual thinking) เกี่ยวกับการใชแนวคิดและความคิดทั่วไปเพื่อ
คนหาความคลายคลึงกันและรวบรวมความคิดเขาดวยกัน คนหาทางที่จะเพ่ิมความเขาใจ แกปญหา มี
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ผลตอนวัตกรรม สามารถใชประสบการณหรือความรูจากสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันมา
สรางแนวทางและวิธีแกปญหาที่มีประสิทธิผล พฤติกรรมที่สําคัญไดแก ระบุปญหาหลักและปญหาที่
เกี่ยวของกับการทํางานในสถานการณหนึ่งๆ ไดสรางและใชตัวอยาง หรือความเหมือนกัน เพื่อชวยให
ผูอื่นเขาใจแนวคิดของตนเองได60 สวนแบลนเซโร โบโรสกีและดีเยอร (Blancero,Boroski; and Dyer) 
ไดศึกษาสมรรถนะที่ตองการในหนวยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนสมรรถนะหลักที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) สมรรถนะหลัก (core competency) เปนสมรรถนะที่ทุก
ตําแหนงงานในหนวยงานการบริหารทรัพยากรตองมี ประกอบดวย 11 สมรรถนะ แบงออกเปน  
3 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 ศักยภาพสวนบุคคล (personal integrity) ประกอบดวย 3 สมรรถนะ คือ 
จริยธรรม (ethics) มาตรฐานของคุณภาพการปฏิบัติงาน (standard of quality) และการตัดสินใจ
โดยอาศัยหลักความเปนเหตุเปนผลและความเปนจริง กลุมที่ 2 การมุงที่ความกาวหนาและ
แรงผลักดัน (ambition and drive) ประกอบดวย 4 สมรรถนะ คือ การมุงสําเร็จ (result 
orientation) ความคิดริเริ่ม (initiative) ความมั่นใจ (self confidence) และความกระตือรือรนใน
การทํางาน (enthusiasm and commitment) กลุมที่ 3 ทักษะในการทํางานเปนทีม (team skill) 
ประกอบดวย 4 สมรรถนะ คือ การสื่อสาร (communication) การฟงและการตีความ (listening) 
การสรางความสัมพันธ (relationship building)และความรวมแรงรวมใจ(teamwork) 2) สมรรถนะเสริม 
(leverage competency) เปนสมรรถนะเสริมที่ใช ในการปฏิบัติงานประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 
การสรางผลกระทบทางออม (influence) การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา (utilization of resource) 
ความตระหนักในการตองการของลูกคา (cluster awareness) ความคิดสรางสรรค (creativity) การ
ตั้งคําถามและตีความ (questioning) และความรูสึกสวนบุคคล (organization astuteness) 3) 
สมรรถนะประจําตําแหนง (role-specific competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือสมรรถนะ
ของผูปฏิบัติงานดานการศึกษา และสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย (human resource competency 
practitioner) นักกลยุทธทางดานทรัพยากรมนุษย (human resource strategist / generalist) 
การริเริ่ม และคิดคนในงานดานทรัพยากรมนุษย (human resource initiative leader)การ
สนับสนุนงานดานทรัพยากรมนุษย (human resource operation support) ที่ปรึกษาดาน
ทรัพยากรมนุษย (human resource consultant) ผูนําดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (human 
resource organization leader) โดยที่ทุกตําแหนงงานจะประกอบดวย 23 สมรรถนะ ที่แตละ
ตําแหนงงานตองการตางกัน และตอบสนองหนาที่การทํางานเฉพาะทาง61  สําหรับเฮิรน และคณะ 
(Hearn et al.) ไดศึกษาเรื่องการกําหนดความสามารถเฉพาะของวิชาชีพในออสเตรเลียที่มีตอ   
กรอบงาน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพวา ความสามารถของวิชาชีพไดมาจากการเปนเจาของกลุม คุณลักษณะ
ที่เหมาะสมเชน ความรู (knowledge) ความสามารถ (ability) ทักษะ (skill) และทัศคติ (attitude) 

                                                 

 60James Kierstead, Competencies and KSAO’s, accessed January 27, 2007, 
available from www.psc-cfp.gc.ca/research/. 
 61Donna Blancero, John Boroski, and Lee Dyer, “Key Competencies for a 
Transformed Human Resource Organization: Results of a Field Study,” Human 
Resource Management 35 (July 1996): 383 – 403. 
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ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ จะเปนพ้ืนฐานรวมกันของสมรรถนะ (competency) ดังนั้น ความสามารถทาง
วิชาชีพ คือ คุณลักษณะรวมกันที่เปนพื้นฐานใหเกิดความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
ผลการวิจัย พบวาในการศึกษากลุมตัวอยาง 7 วิชาชีพ ไดแก นักบัญชี วิศวกร นักบริหารทรัพยากร
มนุษย นักการตลาดนักสังคมสังเคราะห ครู และสถาปนิก ในทุกสายอาชีพมีปจจัยดานความสามารถ
รวมกัน คือ การแกป ญหา การเขาไปมีส วนรวมในวิชาชีพ กรอบความคิดของการอางอิง 
ความสามารถทางอารมณ ความรูเกี่ยวกับองคการ การทํางานเชิงรุก และการมุงมั่นเกี่ยวกับลูกคา62

สําหรับเตชะ เตชะวัฒนไพศาล ไดสรุปการนําสมรรถนะไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(HR) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) เปนการนําหลักการจัดการทาง
คุณภาพท่ีเรียกวา วงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการวางแผนทรัพยากรมนุษยตั้งแตการวางแผนที่ตอง
คํานึงถึง competency ของแตละคน วางคนใหเหมาะสมกับงานและความสามารถรวมทั้งการ
ติดตามการทํางาน และการประเมินผลก็พิจารณาจาก competency เปนสําคัญ และนําผลที่ไดไป
ปรับใชในการขึ้นเงินเดือนหรือคาจางตอไป63 สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) ไดแบงสมรรถนะในการทํางาน(competency model) แบงออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ
1. สมรรถนะหลัก(core competency: CC) หมายถึงทักษะ และคุณลักษณะที่ทุกคนในองคกร
จําเปนตองมี เปนพื้นฐานที่จะนําองคกรไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว ซึ่งสมรรถนะหลัก  ประกอบไปดวย 
รหัส ชื่อสมรรถนะหลัก การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation-ACH) บริการที่ดี (service 
mind-SERV)  ความรวมแรงรวมใจ (teamwork-TW) จริยธรรม (integrity-ING) และการสั่งสมความ
ชํานาญในงานอาชีพ (expertise-EXP) 2. สมรรถนะตามบทบาทหนาที่ (functional competency: 
FC) หมายถึง ความรู ทักษะและคุณลักษณะที่บุคลากรจําเปนตองมี เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ให
บรรลุเปาหมายที่วางไว สมรรถนะตามบทบาทหนาที่ ประกอบไปดวยรหัส ชื่อสมรรถนะตามบทบาท
หนาที่ การคิดวิเคราะห (analytical thinking-AT) การมองภาพองครวม (conceptual thinking-
CT) การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking-INF) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 
(cultural sensitivity-CS) ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding-IU)  การดําเนินการ
เชิงรุก (proactiveness-PROAC) ความถูกตองของงาน (concern for order-CO) ความมั่นใจของ
ตนเอง (self confidence-SCF) ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility-FLX) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
(communication & influencing-CI) สุนทรียภาพทางศิลปะ (aesthetic quality-AQ) การ
ประสานงาน (coordination-COOR) การวางแผน (planning-PLAN) การติดตามงาน (follow up-
FO) การเจรจาตอรอง (negotiation-NE) การแกปญหา (problem solving-PS) การใหคําปรึกษา 
(consultation-CONSULT) การบริหารงานวิจัย (research management-RM) การบริหาร
โครงการ (project management-PM) การบริหารงบประมาณ (budget management-BM) 

                                                 

 62Greg Hearn et al., “Defining Generic Professional Australia: Toward a 
Framework for Professional,” Journal of Human Resources 8, 2 (January 1997): 
157 – 180. 
 63เตชา  เตชะวัฒนไพศาล, “Competency-Based Human Resources Management,” 
HR Magazine 21, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2543): 12-22. 
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ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (English literacy-ENG) ความสามารถในการใชอุปกรณ IT (IT 
literacy-IT) ความสามารถในการจัดทําเอกสาร (writing literacy-WRITE) 3. สมรรถนะดานการ
บริหาร (management competency: MC) หมายถึง ความรู ทักษะและคุณลักษณะดานการ
บริหารจัดการที่จําเปนสําหรับพนักงานที่มีหนาที่ในระดับจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายวางไว ซึ่ง
สมรรถนะดานการบริหาร ประกอบไปดวย รหัส ชื่อสมรรถนะดานการบริหาร วิสัยทัศน (visioning-VI) 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management-CM) การใหอํานาจผูอื่น (empowerment-
EM) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management-PM) การพัฒนาศักยภาพคน 
(caring & developing others-DEV) และไดนําสมรรถนะไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากร
มนุษย (HR) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) เพื่อใชในการวัดผลการ
ปฏิบัติราชการ ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนแกขาราชการ 64สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดแบงสมรรถนะของครูเปน 2 สวนประกอบดวย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา
สายงาน การกําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล 
ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา ผูบริหาร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันพิจารณาและกําหนด
สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการวิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะครู 
ประกอบดวย เจตคติ คานิยม ความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจงานในสถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูสอน ที่หนวยงานตางๆ
ไดจัดทําไว ไดแก แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) จากการ
สังเคราะหสามารถสรุปไดวา สมรรถนะครูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (core competency) 
ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง 
การทํางานเปนทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจําสายงาน (functional 
competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูการพัฒนา
ผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภาวะผูนําครู 

                                                 

 64สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: 
ภาพรวมระบบการบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), 2551), 3-5. 
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และการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู65นอกจากนี้ความสามารถ
หรือสมรรถนะของอาจารยพยาบาลในทางการศึกษาพยาบาล นิยมใชคําวาสมรรถนะแทนความสามารถ
ของอาจารยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด
ของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 29 แหง ไมไดกําหนดองคประกอบของสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะของ
อาจารยพยาบาลไว เพียงแตกําหนดใหอาจารยพยาบาลมีหนาที่ปฏิบัติตามภารกิจทั้ง 5 ดาน ไดแก 
การสอน การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาสมรรถนะของอาจารยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของมณฑาทิพย สุรินทรอาภรณ ไดใหความหมายไววาสมรรถนะของอาจารยพยาบาล
หมายถึงความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายคือ การสอน การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางมีความรู ทักษะ เจตคติ และทักษะที่ดี โดยสาระของ
สมรรถนะของอาจารยพยาบาลในแตละดานตามพันธะกิจมีดังนี้ 1) สมรรถนะของอาจารยพยาบาล
ดานการสอน การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเปนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติควบคูกันไป โดยทั่วไปแลวจะแบงออกเปน 3  สวนคือ 1.1) การจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี มุงเนนความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักการในวิชาชีพ ความรูเชิงทฤษฎีและศาสตร
ทางสุขภาพอนามัยของมนุษย และหลักการทางการพยาบาล 1.2) การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติหรือการสอนในคลินิก เนนการประยุกตความรูที่ไดจากภาคทฤษฎีนําไปใชในการปฏิบัติ
พยาบาลในสถานการณจริง และ 1.3) การจัดการเรียนการสอนภาคทดลอง เปนการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ ใหนักศึกษามีการคนควาดวยตนเอง มีการพิสูจนสังเคราะหผลการทดลอง ใช
กระบวนการคิดและตัดสินใจ เพื่อใหไดขอสรุปและสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
สมรรถนะของอาจารยพยาบาลดานการสอนจะครอบคลุมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การ
วางแผนการสอน การดําเนินการสอน และการวัดและประเมินผล 2) สมรรถนะของอาจารยพยาบาล
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยที่อาจารยพยาบาลไดรับมอบหมายใหเปนผูถายทอด
ความรู โดยการเปนผูสอนหรืออบรม และหรือเปนผูจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล 
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาลและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ      
3) สมรรถนะของอาจารยพยาบาลดานการวิจัย การวิจัยเปนการปฏิบัติหนาที่ที่ตองทําควบคูไปกับการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอน เพราะอาจารยพยาบาลที่ดีตองมีการคนควาแสวงหาความรู และมี
ความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา เพื่อกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
และประสบการณ 4) สมรรถนะของอาจารยพยาบาลดานการบริการทางวิชาการ ครอบคลุมการเปน
ผูใหคําปรึกษาแกบุคคลในวิชาชีพและสหวิชาชีพ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาสถาบันการศึกษา
คลินิก  ชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีการสรางสัมพันธภาพภายในกลุมวิชาชีพและสหวิชาชีพ มีการ

                                                 

 65สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา” (เอกสารประกอบการประชุม 
รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร, 2553), 1-5. 
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ติดตอสื่อสาร และสามารถปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร เพื่อนรวมงาน นักศึกษาและชุมชน
รวมถึงการจัดโครงการใหความรูและบริการทางสุขภาพตาง ๆ และกิจกรรมชวยเหลือสังคมนอกจากนี้
ยังเปนการใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูในสาขาตนเองใหกับสังคม
หรือหนวยงานอื่น ๆ สามารถปฏิบัติโดยการเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ หรือกรรมการ
วิทยานิพนธนอกสถาบัน และ 5 สมรรถนะของอาจารยพยาบาลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปฏิญญาวาดวยการอุดมศึกษาของโลกใหมชี้ชัดวา ศิลปวัฒนธรรมเปนสมบัติของสังคมและมนุษยชาติ 
สมควรที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความสนใจและใหความสําคัญ อาจารยพยาบาลจึงตองเปนผูมี
ความรูความเขาใจในศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดยการศึกษา ใหการสนับสนุน จัดโครงการ
หรือเขารวมในโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
รวมถึงพิธีสําคัญทางศาสนา งาน และเทศกาลประจําถ่ิน66  จากการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลที่ทํา
หนาที่เปนครูสอนจากสมาคมพยาบาลแหงชาติ กลาววาสมรรถนะของพยาบาลที่ทําหนาที่สอนหนังสือ 
ประกอบดวย 8 สมรรถนะคือ 1) ชวยเหลือจัดสิ่งแวดลอมในหองเรียน อยางเชน หองปฏิบัติการ
พยาบาล เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูครบ 3 ดาน ไดแก พุทธพิสัย ทักษะทางปญญาและ
จิตพิสัย 2) ชวยเหลือและพัฒนา สรางใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม สรางบทบาทพยาบาล
และเปนตนแบบที่ดี 3) สามารถใชกลยุทธที่หลากหลายในการประเมินการเรียนการสอนนักเรียนใน
หองเรียน 4) มีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลลัพธ 5) มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงและสรางการศึกษาพยาบาลและการปฏิบัติการ
พยาบาล  6) พัฒนาบทบาทของพยาบาลอยางตอเนื่อง และสามารถทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพได 
อยางเชน เปนพยาบาลพี่เลี้ยงในสถาบันพยาบาล 7) ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสถาบัน ถือ
วาการสอนหนังสือเปนกิจกรรมทางวิชาการและ 8) การเปนพลเองที่ดีของประเทศชาติ67 จาก
การศึกษาของเดวิดและคณะ (David T. Cowan, Dame Jenifer Wilson-Barnett, Ian J. Norman 
and Trevor Murrells) ในการวัดสมรรถนะพยาบาลในประเทศยุโรปพบวาสมรรถนะพยาบาล
ประกอบดวย 8 ขอบเขต คือ การใชกระบวนการพยาบาล การดูแลผูปวย การสื่อสาร การสงเสริม
สุขภาพ การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม วิจัยและการทํางานเปนทีม68 
 สําหรับขีดความสามารถนั้น (proficiency level) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
ใหเห็นถึงความสามารถ ความชํานาญในแตละสมรรถนะ ซึ่งขีดความสามารถของกลุมสมรรถนะหลัก 

                                                 

 66มณฑาทิพย สุรินทรอาภรณ, “สมรรถนะของอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล
เครือขายภาคกลาง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข,” วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตร 1, 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2550): 50-55. 
 67National League for Nursing, Core competencies of nurse educators 
with task statements, accessed May 8, 2011, available from www.nln.org/profdev/ 
corecompetencies.pdf. 2005),1-8. 
 68David T. Cowan et al., “Measuring nursing competence: Development of 
a self-assessment tool for general nurse across Europe,” Internal journal of nursing 
studies 45 (2008): 902-913. 



62 

(core competency) กลุมสมรรถนะตามบทบาทหนาที่ (functional competency) และกลุม
ความรูในงาน (job competency) ไดแบงออกเปน 5 ระดับ ตามระดับความชํานาญ (expertise) 
ไดแกระดับที่ 1  ขั้นพื้นฐาน (novice) หมายถึงระดับทักษะพื้นฐานที่พนักงานควรมีระดับที่ 2  ขั้น
ปฏิบัติงาน (adequate) หมายถึงระดับความสามารถที่พนักงานจําเปนตองมีในการปฏิบัติงาน
ประจําวันระดับที่ 3 ขั้นพัฒนา (develop) หมายถึงระดับที่พนักงานมีความสามารถในการประยุกต 
ใชทักษะในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบไดด ีระดับที ่4 ขั้นกาวหนา (advance) หมายถึงระดับที่
พนักงานสามารถใชทักษะดวยความชํานาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และระดับที่ 5 ขั้นเชี่ยวชาญ 
(expert) หมายถึงระดับที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใชทักษะนั้นๆกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตน ในสวนของกลุมสมรรถนะดานการบริหาร (management competency) ไดแบง ออกเปน 
5 ระดับตามสายการบังคับบัญชา (hierarchy) ไดแก ระดับที่ 1 เจาหนาที่อาวุโสหรือหัวหนาทีม 
(senior officer /team leader) หมายถึงขีดความสามารถดานการบริหารจัดการพื้นฐานที่พนักงาน
ในระดับพนักงานอาวุโสตองใชในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนาทีม ระดับที่ 2 ผูบริหารระดับตน 
(first Line management) หมายถึงขีดความสามารถดานการบริหารจัดการที่พนักงานในกลุม
ผูบริหารระดับตน จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่ ระดับที่ 3 ผู บริหารระดับกลาง (middle 
management) หมายถึง ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการที่พนักงานในกลุมผูบริหาร
ระดับกลาง จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่ ระดับที่ 4 ผูบริหารระดับสูง (top management) 
หมายถึง ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการที่พนักงานในกลุมผูบริหารระดับสูง จําเปนตองใช ใน
การปฏิบัติหนาที่และระดับที่ 5 ผูบริหารองคกร (executive) หมายถึงขีดความสามารถดานการ
บริหารจัดการสําหรับผูบริหารระดับองคกรจําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่69 
 จากการศึกษาของพิชญาภา ยืนยาว ศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พบวาปจจัยที่กําหนดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคลสวนใหญ มีความจําเปน
ในระดับมากที่สุ ดและจากการวิ เคราะหปจจัยสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการวิเคราะหตัวประกอบ และจากการวิเคราะหองคประกอบหลักจากการนํา
เทคนิค factor analysis มาใชและการวิเคราะหองคประกอบดวยการหมุนแบบตั้งฉากโดยใช        
แวริแมกซ ได 7 องคประกอบคือ การจัดการองคกร การติดตอสื่อสาร ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จรรยาบรรณในวิชาชีพและการบริการที่ดี 70    
 ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา ศึกษารูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวารูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
ประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 สมรรถนะดานวิชาชีพ 
(professional competency) มีตัวแปร 36 ตัว องคประกอบที่ 2 สมรรถนะดานผูนํา (leadership 
competency) องคประกอบที่ 3 สมรรถนะดานหนาที่ (functional competency)  องคประกอบ 

                                                 

 69ขจรศักดิ์ เริองชัย, แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล (กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554), 7. 
 70พิชญาภา ยืนยาว, “รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา” (ดุษฎีนิพนธ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 179-233. 
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ที ่4 สมรรถนะดานบุคคล (personal competency) และองคประกอบท่ี 5 สมรรถนะดานการบังคับ
บัญชา (directing subordinates competency)  ซึ่งองคประกอบที่ไดสอดคลองกับแนวคิดของโบ
ยาซีส (Boyatzis)  สเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer) แคปแลนและนอรตัน
(Kaplan and Norton) คือแรงจูงใจ (motive) คุณลักษณะ (traits) ภาพลักษณ (self image) หรือ
มโนทัศนในตน (self concept) ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) คุณคา (values) พฤติกรรม
(behaviors) และทัศนคติ (attitude) ผสมผสานกันจนกลายเปนสมรรถนะที่ทําใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผล71 
 กาญจชนก ภัทรนิชานันท ศึกษาการวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใชในการ
ประเมินขาราชการ: กรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมและองคประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใชในการ
ประเมินขาราชการ: กรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ) กลุมตัวอยางที่ศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) จํานวน 203 คน 
ผลการวิจัยพบวา ความเหมาะสมของสมรรถนะที่นํามาใชในการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ)  โดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก และสามารถจัดกลุมองคประกอบ
สมรรถนะหลักได 7 องคประกอบคือ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการทํางานเปนทีม ดานความสามารถใน
การเรียนรู ดานคิดวิเคราะห/สังเคราะห ดานภาษาและการใชเทคโนโลยี ดานการยึดมั่นในความ
ถูกตองและดานการสื่อสาร ขอเสนอแนะควรใชสมรรถทั้ง 7 องคประกอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขาราชการอยางตอเนื่อง72 
 เจณศจี ไพบูลยสวัสดิ์ ศึกษาเรื่องสมรรถนะหัวหนาแผนก สังกัดฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กรณีศึกษาองคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย เพื่อศึกษาการกําหนดสมรรถนะหลักที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง คือ 1)สมรรถนะหลักที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารระดับผูอํานวยการกองที่ให
ความสําคัญจากมากไปนอยไดแก สมรรถนะทางดานจริยธรรม และทัศคติในการทํางาน 2)สมรรถนะ
หลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการกองที่ใหความสําคัญอยางมาก โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยไดแก 
ภาวะการเปนผูนํา ทักษะในการทํางาน การวางแผนและการจัดการติดตอสื่อสารประสานความ
รวมมือ การแกไขปญหา การตัดสินใจ ความรู ความคิดสรางสรรค วิสัยทัศนในการทํางาน และ

                                                 

 71ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, “รูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล” 
(ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552), บทคัดยอ. 
 72กาญจชนก ภัทรนิชานันท, “ศึกษาการวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใชใน
การประเมินขาราชการ: กรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ)” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), บทคัดยอ. 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 3)สมรรถนะหลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนก ตามระดับความ
คิดเห็นของหัวหนาแผนก มีความเห็นดวยที่สุดกับระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ระดับผูอํานวยการ
กองที่วาสมรรถนะดานแกไขปญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการทํางาน ความคิดสรางสรรค 
การติดตอประสานความรวมมือ ความรู ภาวะการเปนผูนํา การวางแผนและการจัดการเทคโนโลยี   
สารสนเทศและวิสัยทัศนในการทํางาน มีความสําคัญมากตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาแผนก 
แตการจัดเรียงลําดับความสําคัญของะดับความคิดเห็นของผูอํานวยการกองกับหัวหนาแผนกมีความ
แตกตางกัน73 
 ชวนณรงค ชื ่นจันทร ศึกษาเรื ่องการพัฒนาสมรรถนะและตัวบงชี้สมรรถนะในดาน
การศึกษาของอาจารยสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา การวิจัยมุงสังเคราะห
สมรรถนะและตัวบงชี้สมรรถนะ และตรวจสอบความตรงตามโครงสรางสมรรถนะและตัวบงชี้
สมรรถนะดานการศึกษาของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวาสมรรถนะและตัวบงชี้สมรรถนะเฉพาะ
ในดานการศึกษาของอาจารยสวนวิชาทหาร รวมจํานวน 22 สมรรถนะ 81 ตัวบงชี้โดยจําแนกไดเปน
กลุมสมรรถนะหลักจํานวน 6 สมรรถนะหลักคือ 1)สมรรถนะดานวิชาการทหารที่รับผิดชอบสอน
อบรม 2)สมรรถนะดานการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3)สมรรถนะดานสติปญญา4)สมรรถนะดานเจตคติ
ความมุงมั่น ศรัทธราในวิชาชีพครู 5) สมรรถนะดานพฤติกรรมความเปนครู และ 6)สมรรถนะดานอื่นๆ74 
 สุชีรา มหิเมือง ไดวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะการบริหารจัดการตามภาระหนาที่ของ
ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน เริ่ม
จากการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ทาน วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาและการสํารวจความ
คิดเห็นดวยแบบประมาณคา 4 ระดับกลุมผูบริหารระดับสูงอีก 135 ทาน วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหองคประกอบที่สกัดองคประกอบแบบสวนประกอบหลักสําคัญ (PCA) และหมุนแกนแบบ 
แวริแมกซ (varimax) ผลการวิจัยพบวาองคประกอบสมรรถนะตามภาระหนาที่ทางการบริหารจัดการ
ของผูบริหารภาครัฐและเอกชนที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกออกไดเปน 6 ดาน และแตละดาน
ประกอบดวยตัวบงชี้ที่สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะดานและลักษณะหรือองคประกอบของสมรรถนะ
ในการบริหารจัดการไดคือ1) สมรรถนะดานการจัดการบุคลากร 2) สมรรถนะดานการจัดการบุคลากร 
3)สมรรถนะดานการบริหารจัดการนโยบายแผนและยุทธศาสตร 4) สมรรถนะดานการจัดการระบบงาน

                                                 

 73เจณศจี ไพบูลยสวัสดิ์, “ขีดความสามารถของหัวหนาแผนก สังกัดฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล: กรณีศึกษาองคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย” (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนามนุษย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542), บทคัดยอ. 
 74ชวนณรงค ชื่นจันทร, “การพัฒนาสมรรถนะและตัวบงชี้สมรรถนะในดานการศึกษาของ
อาจารยสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2546), บทคัดยอ. 
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หลักและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งพบวา ความสามารถโดยรวมขององคประกอบทุกดานที่
สามารถอธิบายลักษณะของสมรรถนะการบริหารจัดการไดรอยละ 56.4875 
 นิพิษฐ มาลา ศึกษาสมรรถนะดานคุณภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามการ
รับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1และเขต 2 กลุมตัวอยางคือ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1และเขต 2 จํานวน 370 คน ผลการวิจัย
พบวา ขาราชการครูมีการรับรูเกี่ยวกับสมรรถนะดานคุณภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1และเขต 2 อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการรับรูเรียง
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุงผลสัมฤทธิ์ การมีวิสัยทัศน 
การสื่อสารและการจูงใจ การวิเคราะหและสังเคราะห การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเองและการ
บริการที่ดี76  
 วิลัยภรณ แยมสวน ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางเปนผูบริหารจํานวน 100 คน และ
ผูปฏิบัติงานจํานวน 320 คน ที่สํานักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 5 ดาน คือ ดานมุงสัมฤทธิ์ผลของผูปฏิบัติ ดานการบริการที่ดีของ
ผูปฏิบัติงาน ดานการสั่งสมความเชี ่ยวชาญในงานอาชีพของผูปฏิบัติงาน ดานจริยธรรมของ
ผูปฏิบัติงานและดานความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานตามทัศนะของผูบริหารและผูปฏิบัติงานอยู
ในระดับมากทุกดาน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 5 ดาน ดานมุงสัมฤทธิ์ผล
ของผูปฏิบัติ ดานการบริการที่ดีของผูปฏิบัติงาน ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของ
ผูปฏิบัติงาน ดานจริยธรรมของผูปฏิบัติงานและดานความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานตามทัศนะ
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0577 
 สมนึก ลิ้มอารีย ศึกษาความคิดเห็นสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตการพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 กลุมตัวอยาง บุคคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 55 คน และในสถานศึกษา จํานวน 113 คน รวม
ทั้งสิ้น 168 คน ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

                                                 

 75สุชีรา มหิเมือง, “วิเคราะหองคประกอบสมรรถนะการบริหารจัดการตามภาระหนาที่
ของผูบริหารระดับสูงในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน” (รายงานการวิจัย สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
บุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2548), บทคัดยอ. 
 76นิพิษฐ มาลา, “สมรรถนะดานคุณภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรู
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 และเขต 2” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 
2551), บทคัดยอ.                      
 101วิลัยภรณ แยมสวน, “สมรรถนะในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ, 2552), บทคัดยอ. 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษาที่มีตอสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตการพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายดานพบวามีความคิดเห็นตอดานมีจริยธรรม อยูในระดับสูงสุด สวนดานที่อยูในระดับต่ําสุดคือดาน
มุงผลสัมฤทธิ์ และเมื่อจําแนกตามสถานที่การปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตการพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาความคิดเห็น
ดานมีจิตมุงบริการ ดานมีจริยธรรมและดานมุงผลสัมฤทธิ์ ไมแตกตางกัน สวนดานการทํางานเปนทีม
และดานสั่งสมความเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.0578 
 พรพนา พาโคกทม ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 กลุมตัวอยาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 รวมทั้งสิ้น 324 คน ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาสมรรถนะดานการพัฒนาศักยภาพบุคคลอยู
ในระดับสูง และสมรรถนะดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย อยูในระดับต่ําสุด ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสถานศึกษาที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเก่ียวกับการใชสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย มีความเห็น  
ไมแตกตางกัน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 3 ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีระดับการจัดการศึกษาตางกัน มีความคิดเกี่ยวกับ
การใชสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาสมรรถนะดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย
ไมแตกตางกัน79 
 คอลลลีน เจ คลีอินและอีลีน  อาร ฟาวเลส (Colleen J.Klein. and Eileen R. Fowles) 
ศึกษาการรับรูสมรรถนะตนเองของพยาบาลและวิธีการประเมินผลลัพธสมรรถนะของหลักสูตร:
นักศึกษาพยาบาล โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือวัดสมรรถนะตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลในโปรแกรม
ที่แตกตางกันของการศึกษาการสํารวจรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตรตามที่ไดรับการดําเนินการ เพื่อ
ตรวจสอบวามีความแตกตางความแตกตางระหวางโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการตาม

                                                 

 78สมนึก ลิ้มอารีย, “ศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตการพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2552), บทคัดยอ. 
 79พรพนา พาโคกทม, “สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2553), บทคัดยอ. 
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การประเมินผลลัพธการปฏิบัติงานรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตร (COPa) ของดร.แครไรย เลนเบิรก
(Carrie Lenburg ) เปนคูมือกับผูที่มีไมไดมีแนวทางรูปแบบสมรรถนะของหลักสูตร กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาพยาบาล จํานวน 391 คน จากโปรแกรมระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย 
พบวาสมรรถนะที่ใชในการประเมินหลักสูตรมีอยูดวยกัน 6 สมรรถนะคือ  การสอน (teaching) การ
ดูแลผูปวยวิกฤติ (critical care) ภาวะผูนํา (leadership) การวางแผน (planning) การติดตอสื่อสาร 
(communication) และการพัฒนาวิชาชีพ (professional development)80 
 สรุป สมรรถนะ (competency) เปนปจจัยหนึ่งที่องคกรนํามาบริหารผลการดําเนินงาน 
ที่สะทอนถึงพฤติกรรม การแสดงออกของตัวบุคคล ดังนั้นในการกําหนดสมรรถนะ (competency)  
ทั้ง 3 ประเภทของแตละองคกรจึงแตกตางกันไป ดังนั้นการเลือกใชสมรรถนะ(competency) 
ประเภทใดเปนปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น จะขึ้นอยูกับความพรอมของ
แตละองคการที่ไมเหมือนกัน บางองคการอาจเลือกใชทั้งสมรรถนะหลัก (core competency) 
ประเภทเดียว ในขณะที่บางองคการอาจเลือก ใชทั้ง 3 ประเภท เปนปจจัยหลักในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สวนขีดความสามารถ (proficiency level) ของสมรรถนะ (competency) 
ที่สวนใหญนํามาใช สามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ขั้นพื้นฐาน (novice) ระดับที ่
2 ขั้นปฏิบัติงาน (adequate) ระดับที่ 3 ขั้นพัฒนา (develop) ระดับที่ 4 ขั้นกาวหนา (advance) 
และระดับที่ 5 ขั้นเชี่ยวชาญ (expert) 
 
ทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน 
 ทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน (A theory of performance evaluation) ตาม
แนวคิดของศิริชัย กาญจนวาสี กลาววาการดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น จําเปนตองมีกลยุทธและ
ตรรกะของการดําเนินงาน สําหรับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน เปนคํารวมที่มีสวนประกอบของ
ผลผลิต ผลกระทบและผลลัพธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สะทอนคุณภาพของการดําเนินงาน และ
ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ควรครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ประสิทธิผลของ
ผลการดําเนินงาน และความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ องคการทุกแหงยอมมีภาพของความสําเร็จเปน
ของตนเอง การบริหารงานในองคการตางมีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามที่องคการ
ปรารถนา วงจรของการบริหารงานใหเกิดผลสําเร็จ จึงตองประกอบดวยการกําหนดจุดมุงหมายและ
มาตรฐานของความสําเร็จที่ชัดเจน การวางแผนดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติงาน และการติดตาม
กํากับผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามที่ตองการ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคการ   สามารถนําไปสูการพัฒนาความมุงหมายในระดับตาง ๆ ขององคการ
ไดแกการสรางวิสัยทัศน (vision) อันเปนสภาพขององคการที่จะเปนในอนาคต การกําหนดพันธะกิจ
(mission) ซึ่งเปนหนาที่หรืองานพื้นฐานขององคการ จุดมุงหมาย (goals) อันเปนจุดหมายปลายทาง

                                                 

 80Colleen J. Klein and Eileen R. Fowles, “An investigation of nursing competence 
and the competency outcomes performance assessment curricular approach: senior 
students’ self-reported perceptions” journal of professional nursing 25, 2 (March-
April 2009): 109-121. 
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ในการดําเนินงานขององคการ วัตถุประสงค (objectives) อันเปนจุดมุงหมายที่จําแนกรายละเอียด
ตามแผนปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและการกําหนดเปาหมาย (targets) ซึ่งเปนรูปธรรมของความ 
สําเร็จตามวัตถุประสงค ผลสําเร็จของการดําเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์เปนคํารวมที่มาจากสวนประกอบ
ของ “ผล” หลายสวนที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน สามารถเรียงลําดับจากรูปธรรมสูนามธรรม คือ
ผลผลิต (outputs) เปนผลโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม ผลกระทบ (impacts) เปนผลที่เกิดขึ้นตอ
เนื่องมาจากผลผลิตและผลลัพธ (outcomes) เปนผลจุดหมายปลายทางที่เกิดเนื่องมาจากผลกระทบ 
ในการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคหลักอยูที่ การติดสินคุณคาของผลการ
ดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณคาของการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ (KPI) ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพ หรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ครอบคลุม
ถึงประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความพึงพอใจ (satisfaction) ของ
กลุมเปาหมายและผูปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน ควรประกอบดวยการศึกษา 
วิสัยทัศน/จุดมุงหมายขององคการ วัตถุประสงค/เปาหมาย ของการดําเนินงาน วิเคราะหโครงสราง
ความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (ทรัพยากร) กระบวนการ และผลการดําเนินงาน ติดตามกํากับการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI)  สําหรับเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
วัดผลการดําเนินงาน  สําหรับเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังเพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
และใชผลการประเมินสําหรับพัฒนาความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับขั้นที่สูงยิ่งขึ้น ในการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ความมุงหวังขององคการมีหลายระดับ นับจากความมุงหวังที่เปน
ลักษณะนามธรรมที่กวางไกล จนถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมซึ่งอยูใกล ประกอบดวย วิสัยทัศน จุดมุงหมาย
วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน ซึ่งสามารถวิเคราะหออกมาเปนผลการดําเนิน งานที่
คาดหวัง (expected performance) อันประกอบดวย ผลผลิต (outputs) อันเปนผลที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม ผลกระทบ (impacts) เปนผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องมาจากการเกิดผลผลิต 
และผลลัพธ (outcomes) ซึ่งเปนผลจุดหมายปลายทางที่เกิดเนื่องมาจากผลกระทบ เมื่อกลุมของ
บุคคลที่ทํางานรวมกันในองคการลงมือปฏิบัติงาน ยอมทําใหเกิดผลงานที่เรียกวา ผลการดําเนินงานที่
เกิดข้ึนจริง (actual performance) ซึ่งสามารถจําแนกไดเปนผลระยะตน ผลระยะกลางและผลระยะ
ยาวอันไดแก ผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่
คาดหวัง สําหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน(KPI) มีองคประกอบที่สําคัญคือ ปจจัยนําเขา (input) 
กระบวนการดําเนินงาน (process)และผลการดําเนินงาน (outputs) ตัวชี้วัดสําคัญของความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน (KPI) จึงควรประกอบดวยอยางนอย 2 สวนเชนกัน คือ ตัวชี้วัดกระบวนการ
ดําเนินงาน และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดกระบวนการดําเนินงาน เปนสิ่งสะทอนคุณภาพของ
การใชทรัพยากร และคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานในการสรางผลผลิตอันไดแก ประสิทธิภาพ 
(efficiency) ของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยประสิทธิภาพในการประหยัด ซึ่งเปนการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคากอใหเกิดผลสูงสุด และประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งเปนการลด
คาใชจายตอการสรางผลผลิตหนึ่งหนวย สวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เปนสิ่งสะทอนคุณภาพของ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย อันไดแก ประสิทธิผล (effectiveness) ของผลการดําเนินงาน 
โดยผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต ผลกระทบ หรือผลลัพธ ไดผลตรงตามผลที่คาดหวัง และ
เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการผูบรโิภคและผูปฏิบัติงาน สวนมโนทัศนที่เกี่ยวของเชน การบริหารแบบ
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มุงผลสัมฤทธิ์ (results-oriented management) ซึ่งการบริหารแบบเดิมสวนใหญ เปนการบริหาร
จัดการแบบสั่งการจากบนลงลาง มุงเนนกระบวนการทํางานดวยวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนใหเปนไป
ตามระเบียบ กฎเกณฑท่ีกําหนดไว สําหรับการบริหารงานแนวใหม เปนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
มุงเนนใหเกิดผลงานอันพึงประสงคตามเปาหมาย มีความรับผิดชอบตอการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานซึ่งสามารถวัดและตรวจสอบไดอยางโปรงใส และเปนธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของ 
องคประกอบของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์ที ่สําคัญมีดังนี้คือ 1) กําหนดเปาหมายของการ
ดําเนินงานและมาตรฐาน (performance targets and standards) สรางวิสัยทัศน  กําหนดพันธะ
กิจ นโยบาย วัตถุประสงคของหนวยงานแผนงาน งาน/โครงการ ระบุผลการดําเนินงานที่พึงประสงค
ซึ่งสอดคลองกับพันธะกิจมีการกําหนดเปาหมายของคุณลักษณะหรือระบุหนวยนับที่สามารถวัดหรือ
ตรวจสอบไดจริง และกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานและมาตรฐานของผลงาน 2) ติดตามกํากับผล
การดําเนินงาน (performance monitoring) สรางตัวชี้วัดการดําเนินงาน (performance indicators) 
ทั้งดานปจจัยนําเขากระบวนการและผลงาน สําหรับใชติดตามกํากับการปฏิบัติงาน จัดเก็บขอมูลผล
การดําเนินงาน (performance information) ในระยะตาง ๆ อยางเปนระบบและสม่ําเสมอ ดวย
เครื่องมือที่เชื่อถือได เปรียบเทียบลักษณะการดําเนินงานกับมาตรฐานการดําเนินงาน ติดตามวัด 
ผลงานเบื้องตน สําหรับเสนอเปนสารสนเทศแกผูบริหารใหทราบถึงความกาวหนา เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรกระบวนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเบื้องตน และการพัฒนา
ปรับปรุงงาน และ 3) ประเมินผลการดําเนินงาน (performance evaluation) ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงาน เปนการตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงานสําหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับ/
ขยายและวางแผนงานตอไปในอนาคตไดแก การประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การประเมิน
ประสิทธิผลของการดําเนิน งานและประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สําหรับปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญมีดังนี้คือ 1) การวางแผนกลยุทธ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อสรางวิสัยทัศนสําหรับใชในการวางแผนกลยุทธ
ขององคการนั้น องคการจะตองกําหนดทิศทางโดยรวมวาตองการทําอะไร อยางไร จึงจะไดมาซึ่ง
ความมุงหมายปลายทางที่ตองการหรือวิสัยทัศน อันนําไปสูการกําหนดพันธะกิจ วัตถุประสงค 
เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงาน โดยพิจารณาถึงองคประกอบสําคัญสูความสําเร็จและกิจกรรมที่
จําเปนตองปฏิบัติ รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน  มาตรฐานของผลงาน และตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน 2) การสรางโมเดลเชิงตรรกะของการดําเนินงาน โมเดลเชิงตรรกะของการดําเนินงาน 
เปนแนวคิดรูปธรรมของเสนทางความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหวางปจจัยนําเขา ทรัพยากร กิจกรรม
การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติงานที่ตองการ 3) การวางแผนการปฏิบัติ การกําหนดกลยุทธการ
ดําเนินงาน จัดลําดับและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจนใหสอดรับสัมพันธกัน เพื่อมุงสู
ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการและ 4) การติดตามกํากับและประเมิน การติดตามกํากับและประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งระหวางการดําเนินงาน และหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน สวนผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน องคการหรือหนวยงาน ตางก็มุงหวังใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ (quality) คําวา “คุณภาพ” 
มี 2 ความหมาย ไฟยน (Flynn) กลาววา1) คุณภาพ  หมายถึง  ผลการปฏิบัติที่ไดตรงตาม
คุณลักษณะที่กําหนดไว บริการหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นเปนไปตามขอกําหนดที่วางไวลวงหนา  นิยามนี้มี
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการบริหารจัดการมีเปาหมายสําคัญคือ  การไดผลผลิตมีคุณภาพตามที่
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กําหนดไว จึงมีวิธีการควบคุมคุณภาพ (quality control) โดยผานการตรวจสอบ (inspection) และ
การติดตามกํากับ (monitoring) เพื่อใหไดผลผลิตตามขอกําหนด 2) คุณภาพ จึงหมายถึง ผลการ
ปฏิบัติอันเปนที่พึงพอใจของผูใช (ผูเกี่ยวของ) และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง (ตามที่ควรจะเปน) 
จึงทําใหเกิดการประกันคุณภาพ (quality assurance) เพื่อสรางความมั่นใจวาจะไดผลงานที่
ตอบสนองความคาดหวังของผูใช การประกันคุณภาพจึงเนนการทําใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมตั้งแต
การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการติดตามกํากับ เปนไปอยางเหมาะสม อันจะนําไปสูการสราง
ผลงานตรงตามที่ปรารถนา (หรือสัญญาไว) ปจจุบันมีกระบวนการดําเนินงานเพื่อรองรับคุณภาพ
หนวยงานเกิดขึ้น สําหรับองคประกอบของผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ควรได
พิจารณาใหชัดเจนถึงผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นวาเปนผลในลักษณะใด มีตัวชี้วัดใดที่เปนรูปธรรม
อะไรบาง เพื่อท่ีจะไดใชกลยุทธสําหรับติดตามสนับสนุนใหเกิดคุณภาพของการดําเนินงานที่พึงประสงค 
ผลหรือผลสัมฤทธิ์(results) เปนคํารวมของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน คําวา 
“ผล” มีองคประกอบสําคัญซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยเรียงจากรูปธรรมสูนามธรรม คือ ผลผลิต 
(outputs) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นทันทีจากการดําเนินงาน (initial or immediate outputs) หรือผล
เบื้องตน ผลผลิตเปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงอันเนื่องมาจากกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานผลกระทบ 
(impacts) หมายถึง ผลระยะกลาง อันเปนผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต และผลลัพธ (outcomes) 
หมายถึงผลระยะยาว (long term outputs) หรือผลจุดหมายปลายทาง (ultimate outputs) และ
ผลลัพธเปนผลจุดหมายปลายทางอันเปนผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลกระทบ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน การกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีความสําคัญตอการสรางตัวชี้วัด 
การติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการแสดงความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได (accountability) ขององคกรและผูบริหาร ซึ่งจะตองสามารถแสดงใหเห็น
ประจักษวาเงินที่ไดรับจัดสรร(เงินภาษีอากรจากประชาชน) ไดถูกใชไปทําประโยชนใดบาง ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรงตามวัตถุประสงคเพียงไร ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณารวบรวม
ขอมูลตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (performance  indicators) อันเปนตัวชี้วัดทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งผลผลิต ผลกระทบและผลลัพธของแผนงาน 
งาน/โครงการ ตัวชี ้วัด(KPI)เหลานี้สามารถใชในการกํากับระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อติดตาม
ความกาวหนาสําหรับปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานและใชในการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ สวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ (key performance 
indicators) ในการวัดผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากตัวชี้วัดซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพ หรือ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ ควรครอบคลุมทั้ง “ประสิทธิภาพ” 
และ “ประสิทธิผล” ซึ่งประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
หรือวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา นั่นคือ ผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต ผลกระทบ ผลลัพธ 
ไดผลตรงตามที่คาดหวังไวและเปนที่พึงพอใจของผูใชหรือผูบริโภค สวนประสิทธิภาพ (efficiency) 
นั้นหมายถึง ความสามารถของการใชทรัพยากร และกระบวนการปฏิบัติงานในการสรางผลผลิต ซึ่ง
ประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาได 2 ลักษณะ ไดแก 1) ประสิทธิภาพในการประหยัด หมายถึง 
ความสามารถในการใชทรัพยากรอยางประหยัด หรือใชอยางคุมคากอใหเกิดผลสูงสุด และ 2) ประสิทธิภาพ
ในการผลิตหมายถึง ความสามารถในการลดคาใชจายตอหนึ่งหนวยการผลิต  นอกจากนี้ ไฟยน (Flynn)  
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ไดเสนอวา ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ (KPI) ควรประกอบดวย 1) ประสิทธิผล (effectiveness) 
หมายถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 2) ความประหยัด (economy) หมายถึง การประหยัดทรัพยากร 3) 
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการสรางผลผลิต สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
ประสิทธิภาพเชิงการจัดสรร (locative efficiency) ซึ่งเปนการจัดสรรทรัพยากรที่กอใหเกิดประโยชน
หรือความพึงพอใจสูงสุดสําหรับผูบริโภค และประสิทธิภาพเชิงการผลิต (productive efficiency) ซึ่ง
เปนคาใชจายตอหนึ่งหนวยการผลิตและทอลโบต (Talbot) ไดเสนอคาน้ําหนักความสําคัญของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในหนวยงานมีดังนี้คือ ประสิทธิผล (68%) การประหยัดทรัพยากร 
(14%) การประหยัดและประสิทธิภาพ (10%) และประสิทธิภาพ (8%)81 ซึ่งหลายหนวยงานนํา
สัดสวนเหลานี้มาใชในสัดสวนที่แตกตางกัน 
 ทัศนีย นิลสนิท ศึกษาการประเมินโครงการการเรียนการสอนสูชุมชนและองคกรปกครอง
ทองถิ่นคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชรูปแบบ CIPP Model ประชากรที่ใชใน
การศึกษาไดแกนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา เจานาที่ประสานงานโครงการ จํานวน 1,060 คน โดย
การสุมแบบโควตา ไดกลุมตัวอยาง 284 คน ผลการวิจัยพบวาวัตถุประสงคโครงการมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก  ปจจัยเบื้องตน ไดแกปจจัยดานหลักสูตรของโครงการ ไดแกกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ปจจัยดานอาจารยผูสอน นักศึกษา และสวนประกอบอื่นๆ ไดแกสถานที่ วัน เวลา สื่อการเรียนการสอน 
มีความเหมาะสมดี ดานกระบวนการ เนื้อหาของวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค สามารถนํามา
ประยุกตใชในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบันและสามารถนําไปใชการปฏิบัติงานจริงของผูเรียน สวน
ดานผลผลิต พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แมวานักศึกษาสวนใหญจะเปนผูมีงานประจําอยู
แลว แตก็ยังสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทําไดเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ให
มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล มีสวนรวมในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นซึ่งตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ82 
 วรรธนะ ประภาภรณ ศึกษาการประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการ
คมนาคมขนสงทางถนนโดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับขั้น มีจุดมุงหมายเพื่อใหการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงทางถนใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศอยาง
มีประสิทธิผลสูงสุด ผลการวิจัยพบวา คาน้ําหนักเฉลี่ยของปจจัยหลักการประเมินระดับผลผลิตมีคา
รอยละ 21.50 คาน้ําหนักเฉลี่ยของปจจัยหลักการประเมินระดับผลกระทบมีคารอยละ 33.46 
คาเฉลี่ยมิติดานเศรษฐกิจและการเงิน มีคารอยละ 34.43 คาน้ําหนักเฉลี่ยของมิติการจัดการมีคา     

                                                 

 81ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554), 131-149. 
 82ทัศนีย นิลสนิท, “การประเมินโครงการการเรียนการสอนสูชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชรูปแบบCIPP Model” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), บทคัดยอ.                   
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รอยละ 25.78 คาน้ําหนักมิติทางสังคม มีคารอยละ 19.10 และคาน้ําหนักเฉลี่ยของมิติสิ่งแวดลอมมี
คารอยละ 20.6983     
 สรุปวาในการประเมินผลการดําเนินงาน  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) มีองคประกอบ
ที่สําคัญคือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการดําเนินงาน (process) และผลการดําเนินงาน 
(outputs)  ตัวชี้วัดสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินงาน (KPI) จึงควรประกอบดวยอยางนอย 2 สวน 
เชนกัน คือตัวชี ้วัดกระบวนการดําเนินงานและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ตัวชี ้วัดกระบวนการ
ดําเนินงานเปน สิ่งสะทอนคุณภาพของการใชทรัพยากร และคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานใน
การสรางผลผลิตอันไดแก ประสิทธิภาพ (efficiency) ของการดําเนินงาน ซึ ่งประกอบดวย
ประสิทธิภาพในการประหยัด ซึ่งเปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคากอใหเกิดผลสูงสุด และ
ประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งเปนการลดคาใชจายตอการสรางผลผลิตหนึ่งหนวย สวนตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน เปนสิ่งสะทอนคุณภาพของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย อันไดแก ประสิทธิผล 
(effectiveness) ของผลการดําเนินงาน โดยผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต ผลกระทบ หรือ
ผลลัพธ ไดผลตรงตามผลที่คาดหวัง และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการผูบริโภคและผูปฏิบัติงาน 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาจากตัวชี้วัดซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพหรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ควร
ครอบคลุมทั้ง “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล”สวนคาน้ําหนักความสําคัญของตัวชี้วัดใน
หนวยงาน ควรมสีัดสวนดังนี้คือ ประสิทธิผล (68%) การประหยัดทรัพยากร (14%) การประหยัดและ
ประสิทธิภาพ (10%) และประสิทธิภาพ (8%) ในงานวิจัยฉบับนี้แบงตามมิติประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ผลการปฏิบัติงาน (performance ) มีหลายทานไดใหความหมายและนิยามไว อยางเชน 
 บรัมบราช (Brumbrach) กลาววา ผลการปฏิบัติงาน (performance )  ประกอบดวย 2 
สวนหลัก ไดแก พฤติกรรมและผลลัพธของงาน ทั้งนี้พฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทํา การ
แสดงออกของคนที่มาจากความ รูสึกนึกคิด  ความเชื่อ  ทัศนคติและการรับรูของพนักงานที่ไมเหมือนกัน 
 เบอรนาดินและคณะ (Bernadin et al) กลาววา เปนผลลัพธจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซึ่งผลลัพธนั้นจะตองเชื่อมโยงกับกลยุทธ เปาหมายขององคกร ความพึงพอใจของลูกคา  
และสงผลตอสถานะทางเศรษฐกิจขององคการดวยเชนกัน 
 สรุปไดวา ผลการปฏิบัติงาน (performance) คือผลการดําเนินงานของบุคคล ที่สงผลตอ
ผลงานของหนวยงาน ทีมงาน และองคกร ทั้งนี้ผลงานจะวัดและประเมินไดจากปจจัยที่เปนพฤติกรรม
และปจจัยที่เปนเปาหมายหรือผลลัพธสุดทายของงานที่เกิดขึ้น   

                                                 

 83วรรธนะ ประภาภรณ, “ศึกษาการประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การคมนาคมขนสงทางถนนโดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับขั้น” (วิทยานิพนธปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2553), บทคัดยอ. 
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 สําหรับกระบวนการ “บริหารผลงาน” (performance management process) หรือ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management system) มีหลายทานไดนิยาม 
ไวดังนี้ 
 มันดี่ เวยนและนีโอ โรเบริต (R.Wayne Mondy and Robert M.Noe) ไดใหความหมาย
วา การบริหารผลงาน คือระบบการบริหารที่ประกอบดวย กระบวนการทั้งหมดภายในองคกรที่ชี้วัดวา
การปฏิบัติงานของพนักงานทีมงาน รวมไปถึงผลงานโดยรวมขององคกรเปนอยางไร84 
 แมทีส  โรเบริตและแจ็คสัน จอรน  (Robert L.Mathis and John H.Jackson)   ไดให
ความหมายวา การบริหารผลงาน คือ ระบบที่ประกอบดวยกระบวนการกําหนดการวัด ประเมิน 
ปรับปรุง และใหรางวัลแกผลการปฏิบัติ งานของพนักงาน85 
 อาภรณ ภูวิทยพันธ กลาววา PMS  ยอมาจาก performance management system 
หมายถึง ระบบการบริหารผลงาน ถือไดวาเปนอีกหนึ่งเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม ที่นิยม
นํามาประยุกตใชในองคการเปนระบบที่นํามาใชเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล86   
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลงานหรือ PMS เปน
กระบวน การบริหารพฤติกรรมและผลลัพธของงานใหเปนไปตามเปาหมาย และความตองการของ
หนวยงานและองคการ 
 สําหรับขั้นตอนของระบบการบริหารผลงาน (performance management system) 
เปนบทบาทของผูบริหารหรือหัวหนางานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน   เกษมสันต วิลาวรรณ 
กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ เขียนในหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหาร
ผลงาน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนผลงาน (performance planning) เปนขั้นตอนที่ 
“หัวหนา” และ“ลูกนอง” ตกลงรวมกันวา อะไรคือผลงานที่องคกรคาดหวังวา พนักงานจะสรางขึ้น
ในชวงระยะเวลาของรอบการประเมินผล 2) การจัดการ (organizing) เปนขั้นตอนในการกําหนด 
“มาตรฐาน” (standard) และ“เปาหมาย (goal) ในการทํางาน เพื่อใหสามารถวัดไดวาการทํางานนั้น ๆ 
บรรลุมาตรฐานและเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 3) การนํา (leading) เปนขั้นตอนการใหขอมูลยอนกลับ
เรื่องผลงานแกพนักงานเปนระยะๆ รวมทั้งการเสนอแนวทางปรับปรุงผลงานที่พนักงานยังทําไดไมดี 
เพื่อใหพนักงานสามารถแกไขผลงานที่บกพรองไดทันเวลา และ4) การควบคุม (controlling) เปนการ
ประเมินผลการทํางานทั้งหมดของพนักงาน     โดยการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัล

                                                 

 84R. Wayne  Mondy and Robert M.Noe, Human Resource Management,  
8th ed. (New Jersey: Prentice-Hail, 2005), 5-6. 
 85Robert L. Mathis and John H. Jackson, Human Resource Management 
(Australia: Thomson Learning, 2003),356. 
 

 86อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance Management System (PMS) (กรุงเทพฯ: 
เอชอารเซ็นเตอร, 2553), 17-18. 
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แกผลการปฏิบัติงานที่ดี รวมไปถึงการวางแผนการพัฒนาพนักงานในทักษะที่พนักงานยังออนแอ87 
สวนอาภรณ ภูวิจิตร เขียนในหนังสือ Performance Management System (PMS) วาระบบการ
บริหารผลงาน (performance management system) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 
การวางแผนงาน (performance planning ) การวางแผนจึงเปนเสมือนกรอบแนวคิด ทิศทางหรือ
เข็มทิศที่จําเปนซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดขึ้น โดยกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย กล
ยุทธที่องคกรกําหนดขึ้น ทั้งนี ้เปาหมายที่ชัดเจนขององคกรตองมีการสื่อสาร ถายทอดตอไปยัง
ผูบริหารในระดับรองเพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนผลงานใหกับพนักงานตอไป ซึ่ง
แผนงานที่ชัดเจนจะสามารถตอบโจทยที่ทาทายขององคกรไดนั่นคือ จะทําอยางไรใหเปาหมายทั้ง
ระดับองคการ หนวย งานและบุคคลมีการสอดรับกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน การกําหนดปจจัย
ชี้วัดผลการดําเนินงาน ถือเปนกระบวนการสําคัญเพราะปจจัยชี้วัดผลการดําเนินงานที่ถูกกําหนดขึ้น
ตั้งแตตนป จะเปนเสมือนกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดรวมกันในชวงตนปหรือไม ขั้นตอนที่ 2 การใหขอมูล
ยอนกลับและการพัฒนา (performance  feedback and development ) ที่เรียกวา do หมายถึง 
การพัฒนาผูปฏิบัติงาน โดยผูบังคับบัญชาจะพิจารณาขอมูลผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล ขั้นตอนที่ 3 การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ที่เรียกวา check หมายถึงการตรวจสอบและ
ประเมินผลงานอยางเปนทางการ โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการบันทึก     
ผลประเมินที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลประเมินที่ปรากฏออกมาจะเปนตัวเลขที่บงชี้ความสามารถ (competency) 
และผลงาน (KPIs) ของพนักงานวาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือผลการประเมิน ขั้นตอนที่ 4 การให
รางวัล (reward) เปนการตอบแทนบุคคลที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดตามขอตกลง     
ที่วางไว88 สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ มาใช โดยประกอบดวย 5 ขั้นตอน มีดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและกําหนด
เปาหมายผลการปฏิบัติราชการ (plan) เปนกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมาย ที่องคกรคาดหวัง
จากผูปฏิบัติและหนวยงานระดับตางๆ ซึ่งผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับ จะสงผล
ตอความสําเร็จของเปาหมายขององคกร ขั้นตอนที่ 2 การติดตาม (monitor) เปนการติดตาม
ความกาวหนาหรือติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางไมเปนทางการ และถาพบวาต่ํากวาเปาหมาย 
ผูบังคับบัญชาจะไดชวยเหลือแกไขเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานเปนไปตามเปาหมายที่องคกรตองการ 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (develop) เปนการพัฒนาผูปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาจะพิจารณา ขอมูล
ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเปนหลัก และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินการพัฒนาให
เหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรบรรลุตามที่

                                                 

 87เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 141-145. 
 88อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance Management System (PMS) (กรุงเทพฯ: 
เอชอารเซ็นเตอร, 2553), 17-18. 
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กําหนดไว ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน (appraisal) เปนการประเมินความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ
รายบุคคลหรือผลงานรายกลุมที่ปฏิบัติไดจริง ตลอดรอบการประเมิน เปรียบเทียบกับเปาหมายผล
การปฏิบัติราชการและมาตรฐานผลงานที่วางไว ขั้นตอนที่ 5 การใหรางวัล (reward) เปนการตอบ
แทนบุคคลที่ปฏิบัติราชการสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดตามขอตกลงที่วางไว89 และเพื่อใหระบบการ 
บริหารผลงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารหรือหัวหนางานทุกระดับในองคกรควร
เริ่มตนสราง “กระบวนการบริหารผลงาน” ที่ดีตามแนวทางดังนี้ 1) กําหนด “ความคาดหวัง” : ไมมี
หัวหนางานคนใดสามารถวัดผลการปฏิบัติงานของลูกนองตนเองได หากหัวหนางานทานนั้นไมทราบวา 
“อะไรคือความคาดหวัง ที่ทานมีตอตัวลูกนองของทาน” ความคาดหวัง หรือ “เปาหมาย” ดังกลาว
ตองมีความ “ชัดเจน” (clear) และสามารถ “วัดได” (measurable) 2) สื่อสารอยางชัดเจนใหเกิด 
“ความเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย” การบริหารผลงานเปนเรื่องของการสื่อสาร 2 ทางที่เกี่ยวของกับ
ความคาดหวังและการปฏิบัติงานของแตละบุคคลใหเปนไปตามความคาดหวังนั้นๆ ผลงานที่ดีจะ
เกิดขึ้นได เมื่อมีการสื่อสารอยางชัดเจนจาก “หัวหนางาน” ไปยัง “ลูกนอง” ของตน กลาวคือ 
หัวหนางานที่ดีจะตองแจงถึงความคาดหวังของตนในงานแตละงาน ที่มอบหมายใหลูกนองทําอยาง
ชัดเจน อีกท้ังยังเปดโอกาสใหลูกนองซักถามเมื่อเกิดขอสงสัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุความ
คาดหวังนั้นๆได นอกจากนี้ หัวหนางานที่ดี จะหมั่นให Feedback หรือขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
พนักงานแตละคนมีโอกาสปรับปรุงผลงานที่ผิดพลาดไดทันเวลา การสื่อสารแบบ 2 ทางนี้ยังชวยใหหัว 
หนางาน ไดมีโอกาสรับฟงปญหาตางๆในการทํางานของลูกนองเพื่อนํามาสูการหาแนวทางแกไข รวม 
กันตอไปดวย 3) สวมบทบาทเปน “ครูฝก” หรือ Coach ที่ดีใหแกลูกนอง : บทบาทสําคัญประการ
หนึ่งของการเปน “หัวหนาที่ดี”คือ การเปนผูฝกสอนท่ีดีของลูกนองเพราะหัวหนาเปนผูที่มีความรูและ 
เชี่ยวชาญในงานมากกวาลูกนอง การเปนครูฝกหรือผูฝกสอนใหแกลูกนองจึงเปนวิธีการชวยพัฒนา        
ผลการปฏิบัติงานของลูกนองเปนรายบุคคลที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง90 
 สรุป ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
และกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน (plan) ขั้นตอนที่ 2 การติดตาม (monitor) ขั้นตอนที่ 3 
การพัฒนา (develop) ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน (appraisal) และขั้นตอนที่ 5 การใหรางวัล 
(reward) สวนบทบาทของผูบริหารหรือหัวหนางานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะตองกําหนด 
“ความคาด หวัง”สื่อสารอยางชัดเจนใหเกิด “ความเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย”และสวมบทบาทเปน 
“ครูฝก” หรือ coach ที่ดีใหแกลูกนอง 
 

                                                 

 89สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวม
ระบบการบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.), 2551), 3-5. 
 90เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711 (หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 153-155. 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal)  มีหลายทานไดใหนิยามและ
ความหมายดังนี้  
 แมทีส  โรเบริตและแจ็คสัน จอรน (Robert L.Mathis and John H.Jackson) ให
ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานวา คือ กระบวนการประเมินวาพนักงานทํางานของตนไดดี
ตาม“มาตรฐาน”ที่องคกรกําหนดหรือไม โดยองคกรตองสื่อสารหรือแจงผลการปฏิบัติงานนั้นใหแก
พนักงานไดรับทราบดวย91   
 มันดี่ เวยนและนีโอ โรเบริต (R.Wayne Mondy and Robert M.Noe) ไดใหความหมาย
ไววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการในการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคนหนึ่ง ๆ อยางเปนทางการ92 
 Harvard Business School ไดใหความหมายไววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  คือ 
วิธีการที่เปนทางการในการประเมินวาพนักงานสามารถทํางานของตนไดดีเพียงใด เพื่อใหสามารถ
บรรลุ “เปาหมาย” ที่กําหนดไว วัตถุประสงคสูงสุดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การสื่อสาร
ใหพนักงานไดรับทราบถึง “เปาหมายสวนบุคคล” ของตนเอง การกระตุนใหพนักงานพยายาม
ปฏิบัติงานใหดีที่สุด เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวมากที่สุด รวมทั้งเปนการใหขอมูลยอนกลับ 
(feedback) และการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของพนักงานไดรับทราบ93 
 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานวา หมายถึง 
กระบวนการที่เปนระบบ (systematic process) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือทําการวัดคุณคาของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานภายในชวงเวลาที่กําหนดวาเหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนดและเหมาะสมกับรายไดที่
บุคลากรไดรับจากองคกรหรือไม ตลอดจนใชประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงสูงขึ้นไป94 
 ธงชัย สมบูรณ ไดใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานวา การประเมินผลเปน
การทดลองการบริหารที่ดี โดยดูความสามารถในการจัดองคการและการใชทรัพยากรที่หาไดให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติงาน95  

                                                 

 91Robert L. Mathis and John H.Jackson, Human Resource Management 
(Australia: Thomson Learning, 2003), 356. 
 92R. Mondy Wayne and M. Noe Robert, Human Resource Management,  9th 
ed. (New Jersey: Prentice-Hail, 2005), 5. 
 93เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711 (หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 141-145. 
 94ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด
เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2549), 194-195. 
 95ธงชัย  สมบูรณ, การบริหารและการจัดการมนุษยในองคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
ปราชญสยาม, 2549), 235, 241-243. 
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 สรุป การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) หมายถึง ระบบวัด
ผลงานของบุคคลที่ทําไดในระยะที่กําหนดไว แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด 
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนมาตรการหนึ่งที่ทําใหผูบริหารไดขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับผลงานของแตละคน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั ้งไวและเปนขอมูลปอนกลับสําหรับการ
ปรับปรุงสิทธิภาพการทํางานของคนงาน การบริหารคาตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตําแหนงหรือการ
โอนยายหนาที่ การฝกอบรมและพัฒนา และการวางแผนทรัพยากรมนุษย ซึ่งการประเมินผลงาน
สามารถดําเนินการได 4 ลักษณะ คือ1) การประเมินผลเพื่อบรรจุหลังการทดลองงาน 2) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 3) การประเมินผลในชวงรักษาการในตําแหนงกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใหมและ4)การประเมินศักยภาพเพ่ือการเลื่อนตําแหนง 
 สําหรับวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน ได
กลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น1) ใชพิจารณาความเหมาะสมในการให
ผลตอบแทนแกบุคลากร เชน เงินเดือน คาจางหรือผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ วามีความสอดคลอง
กับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพียงใด 2) ใชพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงของ
บุคลากร วามีความเหมาะสมเพียงใด ตองมีการปรับปรุง พัฒนาฝกอบรม หรือปรับยายอยางไร 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ใชประกอบการพิจารณา
การเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 4) ใชประกอบ    
การพิจารณาเพื่อการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ผลลัพธที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ
เปนขอมูลที่บงชี้วาบุคลากรสมควรจะไดรับการฝกอบรมและพัฒนาในรูปแบบใด 5) ใชประกอบการ
จดบันทึกขอมูลสวนตัวของบุคลากร ผลลัพธที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงใน
ทะเบียนประวัติบุคลากร เพื่อใหฝายบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนไดตรงตามความ
ตองการ 6) ใชประกอบในการบริหารงานในดานตาง ๆ เชน การสรางความยุติธรรม และการ
แกปญหาความขัดแยงในองคการ เปนตน เพื ่อกอใหเกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที ่ดีและ
เสริมสรางศักยภาพโดยรวมขององคการ96   
 สวนธงชัย สมบูรณ ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั ้น
ประกอบดวย 1) เพื่อเปนแนวทางของการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย ขอมูลที่ไดจะนํามาใชใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษยหลายอยางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
จางงาน การไลออก และการเลื่อนตําแหนง 2) เพื่อเปนรางวัลใหแกคนในองคการ เปนการสราง
แรงจูงใจสําหรับคนในองคการที่ปฏิบัติงานดี โดยอาจกําหนดตําแหนงเปนเงิน เลื่อนตําแหนง หรือการ
ยอมรับนับถือเปนตน ทั้งนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เที่ยงตรง 
เพื่อใหเกิดความยุติธรรม 3) เพื่อเปนขอมูลใหบุคลากรพัฒนาตนเอง โดยทั่วไปคนในองคการ
จําเปนตองทราบขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อนํามาชวยในการปรับปรุง
พฤติกรรมการทํางาน 4) เพื่อระบุความจําเปนของการฝกอบรมสําหรับองคการการออกแบบการ

                                                 

 96ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด, 2549), 194-204. 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี จะทําใหองคการทราบถึงความจําเปนในการฝกอบรมของคนในองคการ
แตละคน และแตละแผนกอยางเหมาะสม 5) เพื่อผสมผสานการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อ
เปนประโยชนตอการกําหนดตําแหนงงานใหม ทักษะที่จําเปนของคนในองคการปจจุบัน ศักยภาพ
สําหรับการพัฒนาคนในองคการ รวมทั้งการพัฒนาประสบการณท่ีจําเปนของคนในองคการ97   
 สําหรับผูที่ตองทําหนาที่ประเมินผลงานนั้น ไดววิดี (Dwivedi R.S.) ไดกลาวเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไววา เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองพิจารณาวา ผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ไดมีประสิทธิภาพเพียงไร  มีจุดออนที่ตองปรับปรุง
เรื่องใดบาง ตลอดจนศักยภาพเพียงพอที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นหรือไม 
นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนระบบ (systematic Process) ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทํา
การวัดคุณคาของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดวาเหมาะสมกับมาตรฐานที่
กําหนด และเหมาะสมกับรายไดที่บุคลากรไดรับจากองคการหรือไม ตลอดจนใชประกอบการ
พิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้นไป98   
 ในปจจุบันองคกรสมัยใหมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการประเมินผลงาน โดยมุงเนน
ไปท่ีความโปรงใส ความยุติธรรม และความเสมอภาคมากข้ึน ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จึงอาจหมายถึงบุคคลตาง ๆ ดังตอไปนี้คือหัวหนางาน ที่ทําหนาที่ประเมินผลงานของ
ผูใตบังคับบัญชาของตน (supervisory rating of subordinates เปนวิธีการประเมินผลแบบดังเดิมที่
มีพื้นฐานความเชื่อวา “หัวหนางาน” คือ บุคคลที่รูงานของลูกนองตนเองมากที่สุด และจะสามารถ
ประเมินผลงานของพนักงานในสังกัดของตนเองไดดีที่สุดและยุติธรรมที่สุด พนักงาน หรือผูปฏิบัติงาน
ที่ทําหนาที่ประเมิน “หัวหนา” ของตนเอง (employee  rating  of  managers) วัตถุประสงคของ
การใหพนักงานประเมินหัวหนางานของตนเอง คือ องคกรตองการใหผูบริหารที่ดํารงตําแหนงหัวหนา
งานทั้งหลาย “ปรับปรุงการบริหารงาน” ของตนเอง แตเนื่องจากองคกรไมสามารถหาตัวชี้วัดผลงาน
ทีเ่ปนรูปธรรม ที่สามารถนํามาวัดประเมิน “การบริหารจัดการ” ที่ดีของผูบริหารขององคกรได วิธีการหนึ่ง
ที่จะสามารถชวยใหองคกรทราบวา ผูบริหารคนใดมีความ สามารถในการบริหารจัดการในระดับใด          
ก็คือ การใหพนักงานประเมินหัวหนาของตนเอง วิธีการนี้ยังชวยใหผูบริหารที่เปน“หัวหนางาน”
ทั้งหลายใสใจในวิธีการบริหารจัดการของตนมากขึ้น ไมบริหาร งานโดยใชอารมณกับลูกนอง  กลุม
พนักงานที่ทําหนาที่ประเมิน “เพื่อนรวมงาน”ของตนเอง (team or peer rating) การประเมินผล
โดยให “ทีม” หรือ “เพื่อนรวมงาน” รวมประเมินผลซึ่งกันและกัน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่หลายองคกร
นิยมใชในปจจุบัน วัตถุประสงคของวิธีการนี้คือ การมุงเนนที่ความเปน “ทีม” ภายในองคกร  อยางไร
ก็ดี วิธีการนี้มีทั้ง “ขอดี” และ “ขอจํากัด” กลาวคือ ขอดี-วิธีการนี้จะมีประโยชนอยางมาก  หาก
ผูบริหารที่เปน “หัวหนางาน” มีลูกนองจํานวนมาก และไมสามารถทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
ลูกนองทุกคนได การประเมินผลโดยให “ทีมงาน” รวมประเมินนี้ ก็จะเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหหัวหนา

                                                 

 97ธงชัย  สมบูรณ, การบริหารและการจัดการมนุษยในองคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
ปราชญสยาม, 2549), 235, 241-243. 
 98R.S. Dwivedi, Management  of  Human  Resources (New  Delhi: Oxford &  
IBH   Publishing, 1985),159. 
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งานทราบถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนได สวนขอจํากัด วิธีการนี้อาจสรางปญหาเรื่อง
สัมพันธภาพ และการประสานงานรวมกันระหวางพนักงานดวยกันไดในภายหลัง เพราะวิธีการ
ประเมินโดยใช “ทีมงาน หรือเพื่อนรวมงาน” นี้ อาจสรางความขัดแยง หรือความไมพอใจใหแก
พนักงานที่ไดรับผลการประเมินในระดับที่ต่ําได  พนักงาน ทําหนาที่ประเมินผลงานของตนเอง(self 
appraisal) วัตถุประสงคหลักของการใหพนักงานประเมินตนเอง คือ การกระตุนใหพนักงานเรียนรูที่
จะพัฒนาตนเอง เพราะวิธีการประเมินประเภทนี้จะมุงเนนใหพนักงานรูและยอมรับวา ตนเองมี 
“จุดออน” หรือ “จุดแข็ง” อะไรบาง เพื่อนํามาสูการตั้ง “เปาหมาย” ในการพัฒนาตนเองตอไป และ
ลูกคา หรือบุคคลภายนอกที่ใชบริการขององคกร (outside rater) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อาจกระทําโดยบุคคลภายนอก ซึ่งการประเมินผลโดยบุคคลภายนอกนี้ องคกรมักมุงหวังที่
จะนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง “กระบวนการทํางาน” และ “บริการ” ภายในองคกรเปนหลัก  
จะเห็นไดว า วิธ ีการที ่ผู บังคับบัญชา หรือ หัวหนางานเปนผู ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ถือเปนวิธีการที่ “ธรรมดาและดั้งเดิม” ที่สุด ในปจจุบันการประเมินผลแบบ 180 
องศาและ 360 องศา กําลังเปนที่นิยมขององคกรชั้นนําทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะการทํางานขององคกรใน
ยุคปจจุบันจําเปนตองอาศัยความเปน “ทีม” ในการสรางความสําเร็จใหแกองคกร ผูบริหารหรือ
หัวหนางาน มิใชผูที่สามารถนําความสําเร็จมาสูองคกรไดเพียงฝายเดียว เพราะ “ผลงานของหัวหนา
งานมาจากผลงานของลูกนองทุกคน” ดังนั้นจึงปฏิเสธมิไดวา ผลงานของพนักงานทุกคนทุกระดับ มี
ความสําคัญและมีผลตอความสําเร็จและลมเหลวขององคกรเทาเทียมกัน หากพนักงานในระดับปฏิบัติ 
การมีผลการปฏิบัติงานดี แตผูบริหารหรือพนักงานในระดับหัวหนางานขององคกรกลับบริหาร งาน
ผิดพลาด ก็ยอมสงผลกระทบดานลบใหแกองคกรอยางมหาศาลเชนกัน ดังนั้น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยุคใหม จึงเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับ มีสิทธิ์ในการประเมินผลงานเทาเทียมกัน ซึ่งการ
ประเมินผลโดยบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวนี้ สามารถชวยใหองคกรไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในมิติตางๆไดชัดเจนมากกวาการประเมินผลแบบเดิม โดยเฉพาะ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ“บริหาร”วาเปนผูที่“เกงทั้งคนและงาน”ตามที่องคกรคาดหวัง
หรือไม99 สําหรับผูที่มีหนาที่ทําการประเมินผลสมควรนั้น จะตองมีความเขาใจในหลักการประเมินผล
การปฏิบัติงานในเรื่องตอไปนี้ 1) ผูทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในหลักการและ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลวามีขอดี ขอเสียและขอบเขตอยางไร เพื่อใหสามารถนํามาใชประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานแตละชนิดไดถูกตองตามวัตถุประสงค 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนกระบวนการตอเนื่อง ที่ตองกระทําอยูตลอดเวลาตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความถูกตองและ
เปนธรรมตอผูถูกประเมินทุกคน 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาของผลการ
ปฏิบัติงาน มิใชการประเมินคาบุคคล ดังนั้นผูทําการประเมินตองใหความสนใจกับคุณลักษณะที่สําคัญ
ของแตละงานและผลลัพธที่ไดเปนสําคัญ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของหัวหนางานทุกคน ตลอดจนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากองคการ 5) การประเมินผล

                                                 

 99เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711 (หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 153-154. 
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การปฏิบัติงาน จะตองมีทั้งความเที่ยงตรง (validity) และมีความเชื่อถือได (reliability) เพื่อใหได
ผลลัพธสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวและมีความยุติธรรมกับทุกฝายและ 6) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะตองมีการแจงผลลัพธของการประเมิน (feedback) แกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหบุคลากร
ที่ถูกประเมินไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตน ในชวงระยะเวลาที่ผานมาวาเปนไปตามความ
ตองการขององคการหรือไมและสมควรตองพัฒนาปรับปรุงอยางไร100  
 สรุป วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1) เพื่อใชพิจารณาความเหมาะสม
ในการใหผลตอบแทนแกบุคลากร เชน เงินเดือน คาจางหรือผลตอบแทน  2) ใชพิจารณาความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงของบุคลากร วามีความเหมาะสมเพียงใด ตองมีการปรับปรุง 
พัฒนาฝกอบรม หรือปรับยายอยางไร 3) ใชประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากร
และ  4)  ใชประกอบการพิจารณาเพื่อการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5) ใชประกอบการจดบันทึก
ขอมูลสวนตัวของบุคลากร และ 6) ใชประกอบในการบริหารงาน สวนผูมีหนาที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองพิจารณาวา ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ไดมีประสิทธิภาพเพียงไร  มีจุดออนที่ตองปรับปรุงเรื่องใดบาง ผูที่ทํา
หนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือหัวหนางาน ที่ทําหนาที่ประเมินผลงานของผูใตบังคับบัญชา
ของตน(supervisory rating of subordinates เปนวิธีการประเมินผลแบบดั้งเดิมที่มีพื้นฐานความ
เชื่อวา “หัวหนางาน” คือ บุคคลที่รูงานของลูกนองตนเองมากที่สุด และจะสามารถประเมินผลงาน
ของพนักงานในสังกัดของตนเองไดดีที่สุดและยุติธรรมที่สุด พนักงาน หรือผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่
ประเมิน “หัวหนา” ของตนเอง (employee  rating  of  managers) ที่สุด ในปจจุบันการประเมินผล
แบบ 180 องศาและ 360 องศา กําลังเปนที่นิยมขององคกรชั้นนําทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะการทํางานของ
องคกรในยุคปจจุบันจําเปนตองอาศัยความเปน “ทีม” ในการสรางความสําเร็จใหแกองคกร ผูบริหาร
หรือหัวหนางาน มิใชผูที่สามารถนําความสําเร็จมาสูองคกรไดเพียงฝายเดียว 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูดวยกันมากมายหลายวิธี อยางเชน 
ธัญญา พลอนันต ในหนังสือการมุงเนนทรัพยากรบุคคล : แนวทางสรางความพึงพอใจแกพนักงาน ได
จําแนกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานไว ดังตอไปนี้คือ 1) กระจายตามหลักสถิติ (statistical 
distribution) 2) จัดลําดับตามผลการทํางาน (ranking) 3) ตรวจสอบรายการตามระยะเวลา (check 
List) เทียบกับผลการปฏิบัติงานมาตรฐาน (field review) 4) เทียบกับแผนงานหรือรายงานผลการ
ดําเนินการ(work report) ประเมินโดยกลุม (group appraisal) 5) ประเมินโดยใชเหตุการณสําคัญ
(critical incidents) 6) ประเมินตามผลงานเทียบกับเปาที่ตั้งไวลวงหนา (appraisal by results)          
7) ประเมินตามวัตถุประสงคที่วางไวลวงหนา (appraisal by objectives) ประวัติการมาปฏิบัติงาน 
(attendance report) 8) เปรียบเทียบมาตราสวน (graphic rating scale) และ9) แบบผสม
หลากหลายประเด็น(mixed appraisal)101 สวน เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตน

                                                 

 100ณัฎฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด, 2547), 209. 
 101ธัญญา พลอนันต, การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : แนวทางสรางความพึงพอใจแก
พนักงาน (กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟกส, 2546), 33-35. 
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และคณะในหนังสือเอกสารประกอบการบรรยาย BM 711 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย กลาววา 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอยูดวยกันมากมายหลายวิธี แตวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ยังคงนิยมใชทั้งในอดีตและปจจุบันมี 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้คือ 1) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึด
คุณลักษณะเปนหลัก (trait methods) แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะเปน
หลักนี้ เปนวิธีการที่มุงเนนการวัดคุณลักษณะที่สําคัญของพนักงานแตละคน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มุงยึดคุณลักษณะเปนหลักนี้ ไดรับการวิพากษวิจารณอยางสูงวา เปนแบบประเมินที ่       
ไมสามารถวัดผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดชัดเจน อีกทั้งยังเปนแบบประเมินที่แฝงดวยอคติสูงมาก 
1.1) วิธีการใหคะแนนตามมาตรสวน (graphic rating scale)โดยปจจัยดังกลาวจะถูกแจกแจงเปน

รายงาน แลวใหผูประเมินทําสัญลักษณ เชน กากบาท () หรือ ขีด  เพื่อเลือกระดับคะแนนที่ตน
เห็นวาเหมาะสม ระดับคะแนนของแบบประเมินประเภทนี้จะเรียงลําดับตั้งแต ดีมาก ปานกลางหรือ
ควรปรับปรุง เปนตน 1.2) วิธีการประเมินแบบ mixed-standard method เปนแบบประเมินที่
พัฒนามาจาก graphic rating-scale method โดยในแตละคุณลักษณะท่ีถูกกําหนดเปนปจจัยในการ
ประเมินนั้นยังคงจัดเรียงเปนเรื่องคลายๆ graphic rating scale หากแตในแตละคุณลักษณะจะมี
รายละเอียดของพฤติกรรมซึ่งถือวาเปน “มาตรฐาน” ของขอนั้น ๆ  ระบุอยู เพื่อเปนแนวทางให         
ผูประเมินตัดสินใจใหคะแนนตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดดังกลาว ซึ่งระดับคะแนนจะกําหนดไว
เพียง 3 ระดับเทานั้น คือ ดี ปานกลาง และตองปรับปรุง โดยหัวหนางานจะตองสรุปผลสุดทายไดวา 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานคนหนึ่ง ๆ ดีกวา เทาเดิม หรือแยกวามาตรฐานตามที่บรรยายไวใน
แตละขอ 1.3) วิธีการประเมินผลตามคาคะแนน (point rating method) เปนวิธีการประเมินผลที่
ออกแบบมาเพื่อแกไขจุดออน graphic rating scale กลาวคือ เปนวิธีการประเมินผลของการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคลตามรายการลักษณะงานที่กําหนด คุณลักษณะแตละขอหรือแตละรายการจะ
มีความสําคัญไมเทากัน โดยผูประเมินจะใหคะแนนคุณลักษณะแตละขอแตกตางกันไป ตาม
ความสําคัญของคุณลักษณะนั้น คะแนนรวมของทุกรายการจะเทากับ 100 คะแนน พนักงานที่มีผล
การปฏิบัติงานดีจะไดคะแนนสูงกวาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไมดี 1.4) วิธีการประเมินผลตาม
ระดับผลงาน (grading method) เปนวิธีการประเมินผลอีกประเภทหนึ่งที่คลายคลึงกับ graphic 
rating scale กลาวคือเปนวิธีการกําหนดคุณลักษณะของพนักงานที่จะประเมิน แลวอธิบาย
ความหมายของแตละคุณลักษณะ อยางชัดเจน โดยแบบประเมินจะมีคําอธิบายระดับชั้นความสําคัญ
แตละระดับไวอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางใหผูประเมินใหคะแนนโดยการจัดระดับคุณลักษณะตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม ขอจํากัดของการประเมินผลดวยวิธีนี้คือ ผูประเมินแตละคนอาจเขาใจความหมาย
ของคําอธิบายแตกตางกันไปซึ่งจะเปนผลใหการใหคะแนนแตกตางกันไปดวย 1.5) การกระจายตาม
การแจกแจงปกติของคะแนน (forced distribution) วิธีการนี้ผูประเมินจะตองกระจายผูรับการ
ประเมินออกเปนกลุม ๆ แลวใหคะแนนผลการปฏิบัติงานใหกระจายออกมาตามเกณฑปกติหรือใน
ลักษณะระฆังคว่ําหรือ Bell Curve ตามหลักวิชาสถิติ การแจกแจงดังกลาวมักนิยมกําหนดวาใน
แผนกหนึ่ง ๆ จะมีคนที่มีผลงานดีที่สุดถึงแยสุดไลเรียงกัน 1.6) การจัดลําดับที่ (ranking) เปนวิธีการ
ประเมินที่ผูประเมินจะตองเรียงลําดับผลงานของผูใตบังคับบัญชาของตนทั้งหมด จากผลงานที่ 
“ดีที่สุด” ไปจนถึง “แยที่สุด” โดยผูประเมินจะตองนําจํานวนพนักงานที่มีอยูทั้งหมดมาจัดเรียงลําดับ
ผลงานดังกลาว การประเมินผลวิธีนี้ไมเหมาะท่ีจะใชกับองคกรที่มีพนักงานจํานวนมาก เพราะอาจเกิด
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อคติหรือการกลั่นแกลงในการประเมินไดงาย 1.7) วิธีการประเมินแบบบังคับใหเลือก (forced-choice 
method) เปนวิธีการประเมินผลที่มุงใหผูประเมินประเมินผลตามรายละเอียดของขอความที่กําหนด
ไวในแบบประเมิน ซึ่งขอความดังกลาวจะถูกแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนคุณลักษณะที่ดี และ
สวนที่เปนคุณลักษณะที่ไมดี เปรียบเทียบคูกันไป ซึ่งขอความของคุณลักษณะทั้ง 2 ดานนี้จะแฝงนัยที่
หมายถึง “ความสําเร็จ” และ“ความลมเหลว” ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งผูประเมินจะ 
ไมทราบถึงนัยหรือความหมายดังกลาวเพื่อปองกันการเกิดอคติในการประเมิน การประเมินผลแบบ
บังคับใหเลือกนี้ ไดรับการวิพากษวิจารณวา มีความแมนยําต่ํา และเปนแบบประเมินที่สรางความ
สับสนและความกดดันอยางมากใหแกผูประเมิน เพราะผูประเมินไมสามารถชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลที่
เปนรูปธรรมดานผลงานใหแกผูถูกประเมินทราบไดวา ผูถูกประเมินมีผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร จึง
เปนแบบประเมินที่ยากตอการนําไปใชในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหดีขึ้นตอไปใน
อนาคตได 2)วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (behavioral 
methods) จุดออนของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะเปนหลัก (trait method) 
คือไมสามารถวัดประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมได อีกทั้งยังเปนวิธีการที่แฝงอคติ
คอนขางสูง ดังนั้นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานที่มุงอธิบายพฤติกรรมการทํางานของพนักงานมา
เปนเกณฑในการประเมินผล จึงถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่ 2.1) วิธีการประเมินแบบรายการตรวจสอบ 
(behavioral check list method) :เปนเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่คอนขางเกาแกมาก
อีกประเภทหนึ่ง แบบประเมินจะประกอบดวยรายการพฤติกรรมที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน แลวใหผูประเมินทําเครื่องหมายเฉพาะรายการที่สอดคลองกับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานที่ถูกประเมิน อยางไรก็ดี วิธีการประเมินประเภทนี้ ยังคงมีขอจํากัดคลายคลึงกับวิธีการ
ประเมินแบบ grading method กลาวคือ ผูประเมินแตละคนอาจเขาใจความหมายของคําอธิบาย
พฤติกรรมในแตละรายการแตกตางกัน จึงอาจใหน้ําหนักความสําคัญของรายการพฤติกรรมแตกตางกันได 
2.2) วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศัยมาตราสวน (behaviorally anchored rating scale-
BARS) เปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุงวัดพฤติกรรมการทํางานของพนักงานมากกวา
คุณลักษณะอื่นๆ แบบประเมินจะมีการแบงระดับคะแนนตั้งแต 5-10 ระดับ ซึ่งแตละระดับจะระบุถึง
รายการหรือกลุมพฤติกรรมการทํางานเกี่ยวของกับเหต ุการณสําคัญ (critical incident) ที่ไดจากการ
วิเคราะหงานซึ่งเหตุการณสําคัญ ถือวาเปนตัวแทนแสดงระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ตําแหนงนั้นๆ ในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยใดยืนยันไดวาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ BARS 
สามารถลดอคติและความเบี่ยงเบนจากการประเมิน ไดท้ังหมด ขอดีของการประเมินดวยวิธีนี้คือ เปน
วิธีการประเมินที่หัวหนางานสามารถอธิบายผลของการประเมินใหแกผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินได
อยางคอนขางชัดเจน นอกจากนี้ผลการประเมินยังสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนฝกอบรม 
และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอนาคตไดตอไป สวนขอจํากัดที่สําคัญของวิธีการประเมิน
วิธีนี้ เปนแบบประเมินที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนผูจัดทํา อีกทั้งยัง
สิ้นเปลืองเวลาอยางมากในการพัฒนาแบบประเมินใหเหมาะสม และสามารถใชไดกับทุกๆตําแหนง
งานที่มีลักษณะงานแตกตางกัน 2.3) วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศัยการสังเกต (behavior 
observation scales-BOS) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามพฤติกรรมโดยอาศัยการสังเกต
หรือเรียกยอ ๆ วา BOS นี้ มีความคลายคลึงอยางมากกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
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พฤติกรรม โดยอาศัยมาตราสวนหรือ BARS กลาวคือ ทั้ง 2 วิธีจะมุงเนนไปที่กลุมพฤติกรรมการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญ (critical incident) ความแตกตางอยูตรงที่ผูประเมินจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากความถี่ของพฤติกรรมที่เกิด ขึ้นจากการสังเกตแทนการ
ประเมินจากระดับของกลุมพฤติกรรม ขอดีของแบบประเมินแบบ BOS คือ ผูประเมินซึ่งเปนหัวหนา
งานจะทําหนาที่เปน“ผูสังเกต” มากกวาเปน“ผูตัดสิน” ซึ่งหัวหนางานจะมีความรูสึกกดดันนอยกวา
และกลาที่จะใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ดานผลงานที่ตรงไปตรงมาแกผู ใตบังคับบัญชาของ
ตนเองไดมากกวาวิธีการประเมินแบบ NAES 3) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลสําเร็จของ
งานเปนหลัก (result or objective based  approach) ปจจุบัน “ผลลัพธ” (result) ของงานมี
ความสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรมากกวาคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงาน ดวยเหตุนี้องคกรยุคใหมจึงมุงการวัดและประเมินผลการปฏิบัติ งานทุกตําแหนงงานไปที่
“ผลลัพธ” ที่ไดจากการทํางานของพนักงานแตละคน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลสําเร็จ
ของงานเปนหลักจึงไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว และเปนวิธีการประเมินผลผลที่แพรหลายในปจจุบัน 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทนี้องคกรจะกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ “ผลลัพธ” 
ที่ไดจากการทํางานของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
มุงเนนที่ผลสําเร็จของงานนี้ จะเปดโอกาสใหพนักงานรับผิดชอบตอผลลัพธ(ทั้งในดานบวกและดาน
ลบ) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตน เปนวิธีการบริหารผลงานที่มุงใหพนักงานเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการงานของตนเอง ภายใตชอบเขตความรับผิดชอบในตําแหนงงานของตน  3.1) วิธีการ
ประเมินผลที่ยึดวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปนเกณฑ (management by objectives-MBO) เปน
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางเพราะเปนวิธีการประเมินผลที่
สามารถวัดประเมิน “ผลลัพธ” ใน “อนาคต” ของการทํางานในแตละตําแหนงงานไดอยางชัดเจน ซึ่ง
แตกตางจากการวัดผลงานที่ยึดคุณลักษณะ(trait) และพฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน (behavior) 
ซึ่งเปนการนําสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีตมาวัดผล MBO   เปนปรัชญาการบริหารแบบมีสวนรวมของของ
ปเตอร ดรัคเคอร (Peter Drucker) ที่มุงใหพนักงานกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายความสําเร็จใน
งานดวยตนเอง โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว พนักงานจะไดรับคําแนะนําจาก      
ผูบังคับ บัญชาของตนและการวัดผลจะวัดวา พนักงานสามารถทํางานใหบรรลุและเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไมระบบการบริหารงานแบบยึดวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปนเกณฑ (MBO) จะมีวงจร 
กลาวคือ จุดเริ่มตนของการบริหารงานแบบยึดวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปนเกณฑ (MBO) เริ่มจาก
การกําหนดเปาหมายระดับองคกร ซึ่งเปนผลลัพธ ทางธุรกิจที่องคกรคาดหวังในอนาคต ตอมานํา
เปาหมายขององคกรมาแปลงสูการกําหนด“เปาหมาย”ของฝายหรือหนวยงานและสุดทายนํา
เปาหมายของฝายงานมากําหนด “เปาหมาย” ในระดับตําแหนงงานของพนักงานแตละคนโดย
เปาหมายที่กําหนดในระดับนี ้เปนการปรึกษาและตกลงรวมกันระหวาง “หัวหนางาน”กับ“พนักงาน”
แตละคน ขั้นตอนการดําเนินควรปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ทําใหระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบยึดวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปนเกณฑ มีประโยชนและสรางประสิทธิผลตามที่
องคกรคาดหวังไว 1) หัวหนางานและพนักงาน จะตองยินดีและเต็มใจกําหนด “เปาหมายและวัตถุ 
ประสงค” (goal and objectives) ของงานรวมกัน เปาหมายที่ถูกกําหนดขึ้นนี้ ตองสามารถสะทอน
ใหเห็นถึงพัฒนาการของ “ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น”ของพนักงาน ทั้งนี้เพราะเปาหมายที่กําหนด
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รวมกันลวงหนานี้ ทําใหพนักงานสามารถวัดประเมินตนเองไดตลอดเวลาวาตนสามารถปฏิบัติ งานได
บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม อยางไร 2) วัตถุประสงคที่กําหนดตองสามารถวัดไดอยางเปน
รูปธรรม หรือ เปน “ตัวเลข”ที่สามารถวัดผลไดจริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) พนักงานตอง
สามารถควบคุมผลลัพธที่คาดหวังของตนเองไดเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นนั้น ตอง
สามารถเชื่อมโยงกันไดทุกระดับ (ตั้งแตเปาหมายและวัตถุประสงคของผูบริหารระดับสูง มาสูผูบริหาร
ระดบักลาง บริหารระดับตน จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 4) หัวหนางานและพนักงานตองสามารถ
รวมกันทบทวน และกําหนดระยะเวลาในการวัดผลเปาหมายแตละตัววาจะใชเวลานานเทาในการ
บรรลุผล  3.2) วิธีการประเมินผลโดยใชการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard-BSC) ถือได
วาเปนเครื่องมือที่มีความโดดเดนในเรื่อง “การวัดผลงาน” ขององคกร นอกจากนี้ยังจัดอยูในกลุมของ
เครื่องมือการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมตัวหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน องคกรชั้น
นําหลายแหงนําแนวคิดการวัดผลงานแบบการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced Scorecard-BSC)  มา
ใชในการวัดผลในระดับตางๆ ตั้งแตระดับองคกร ไปจนถึงระดับบุคคล  เปนกรอบการวัดผลงานที่ชวย
ผูบริหารแปลง “เปาหมายเชิงกลยุทธ” ขององคกรไปเปน “วัตถุประสงคในระดับปฏิบัติการ” แนวคิด
ของการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard-BSC)  จะประกอบดวยมุมมองที่มุงเนน 4 ดาน 
คือ ดานการเงิน  ดานลูกคา  ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรู เปนแนวคิดที่เชื่อวา การ
เรียนรูและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีภายในองคกร จะเปนสิ่งที่ชวยใหองคกรมีกระบวนการ
ทํางานที่ดี ซึ่งกระบวนการทํางานที่ดีนี้จะเปนหัวใจสําคัญที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาขององคกร 
และทาย ที่สุดความพึงพอใจของลูกคาดังกลาวก็จะแปรกลับมาเปน “รายไดและผลกําไร” ที่เพิ่มขึ้นที่
สามารถวัดประเมินเปน “ตัวเงิน” ใหแกองคกรได  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช การวัดผล
เชิงดุลยภาพ (balanced scorecard-BSC) มีความคลายคลึงกับการบริหารงานแบบยึดวัตถุประสงค
หรือเปาหมายเปนเกณฑตรงที่ผูบริหารระดับสูงจะตองแปลง “เปาหมายขององคกร” ไปเปน 
“เปาหมายของฝายงาน” และ “เปาหมายในระดับบุคคล” ตามลําดับ102  
 นอกจากนี้ อาภรณ ภูวิทยพันธ ในหนังสือ Performance Management System(PMS) 
ไดเสนอแนวคิดรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกลาววาการบริหารผลงานใหเกิด
ประสิทธิภาพนั้น การวางแผนปจจัยวัดผลการดําเนินการถือไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญ เนื่องจาก
ปจจัยการวัดผลงานของพนักงานที่ถูกกําหนดขึ้นตั้งแตตนป จะเปนเสมือนกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวาเปนไปตามเปาหมายที่
ผูบังคับบัญชากําหนดขึ้นในชวงตนปหรือไม ปจจัยวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นนั้น โดยทั่วไปจะ
แบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) ปจจัยวัดผลงานในเชิงตัวเลข 2) ปจจัยวัดผลงานเชิงความสามารถ และ
3) ปจจัยวัดผลงานผสมระหวางปจจัยวัดผลงานในเชิงตัวเลข (KPLs) และปจจัยวัดผลงานเชิง
ความสามารถ (competency) โดยปจจัยวัดผลงานเชิงตัวเลข(KPLs) หรือตัวชี้วัดหลัก( key 
performance indicators) เปนปจจัยวัดผลงานเชิงตัวเลขเปนรูปธรรม หรือเปนเชิงปริมาณที่

                                                 

 102เกษมสันต วิลาวรรณ กรรณิการณ เฉกแสงรัตนและคณะ, “การจัดการทรัพยากร
มนุษย (Human  Resources Management)” (เอกสารประกอบการบรรยาย BM711 (หลักสูตร
บริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), 155-168. 
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สามารถนําเปาหมายในอดีต มาใชเปนมาตรฐานในการกําหนดเปาหมายในปจจุบันและในอนาคต
ตอไปได สวนปจจัยเชิงผลงานตามความสามารถ (competency) เปนปจจัยงานในเชิงพฤติกรรม ซึ่ง
เปนคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาเพ่ือบงบอกถึงพฤติกรรม การแสดงออกหรือความรูสึกนึกคิด
ของพนักงาน และปจจัยวัดผลงานผสมระหวางปจจัยวัดผลงานในเชิงตัวเลข (KPLs)  และปจจัยวัด 
ผลงานเชิงความสามารถ (competency)  ปจจุบันผูบริหารองคกรใหความสนใจเปนอยางมากในการ
กําหนดปจจัยประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถแยกแยะคนเกงและคนดีออกจากคนที่ไมเกงได 
ซึ่งปจจัยที่ใชเปนแนวทางในการบริหารผลงานของพนักงานที่นิยมใชกันมาก็คือ ปจจัยการประเมินผล
แบบผสมระหวางปจจัยวัดผลงานที่เปนตัวเลขและปจจัยที่เปนพฤติกรรมหรือที่เรียกวาแบบผสม 
(mixed model) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยเนนไปที่ปจจัย
วัดผลงานที่เปนตัวเลขหรือที่เรียกวาตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) และปจจัยวัดผลงานที่เปนพฤติกรรม
หรือที่เรียกวาสมรรถนะ ความสามารถหรือศักยภาพ (competency) ของพนักงานสําหรับระบบการ
บริหารผลงานแบบผสมผสาน (mixed model performance management system) สวนใหญ
จะเปนการวัดผลงานที่เกิดขึ้นในอดีต โดยวัดในเชิงปริมาณและอิงกับเปาหมายของหนวยงาน
นอกจากนี้ผลงานดังกลาวยังเปนผลงานในระยะสั้น (short term) วัตถุประสงคของการวัดผลดาน
ผลงานของระบบการบริหารผลงานแบบผสมผสานคือ เพื่อใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจาย
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกพนักงาน โดยจายตามผลงานของพนักงานรายนั้นๆ สวนการวัดปจจัย
วัดผลงานเชิงความสามารถ (competency) ของระบบการบริหารผลงานแบบผสมผสาน จะเปนการ
วัดในเชิงคุณภาพที่สามารถสงผลตอทั้งพนักงานและองคกรในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาพนักงานและการวางแผนความกาวหนาดานอาชีพ (career path planning) ของพนักงาน
รายนั้น ๆ สวนแนวทางในการกําหนดปจจัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักแบบผสมผสาน 
(mixed model) ที่ประกอบไปดวย KPIs และ competency นั้นมีขั้นตอนไปนี้ 1) การกําหนดปจจัย
ที่ใชประเมินผลงานหนวยงาน บุคคลจะตองรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ กําหนดขอปจจัยประเมินของ
ตําแหนงงาน 2) การกําหนดคาของน้ําหนักของ KPIs และ competency การกําหนด KPIS, 
competency และการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการวัด KPIs และ competency ผูบริหาร
จะตองกําหนดเปาหมายหรือความชัดเจนในการนําผลที่ไดจากการประเมิน โดยการกําหนดเปน
นโยบายเพื่อประกาศใหพนักงานรับรูลวงหนา103  
 สวนสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ในหนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษยดวย competency-
based HRM. ไดเสนอระบบการบริหารผลงานตามแนว competency กลาววาการประเมินผลงาน
ตามแนว competency ทําใหเกิดมุมมองดานผลงานที่แตกตางไปจากเดิมกลาว คือเปนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการวัด competency ที่พนักงานใชในการทําใหงานบรรลุ ผล รวมถึง
การพัฒนาใหพนักงานมีระดับ competency ตามที่องคกรคาดหวัง แทนที่จะเปนการวัดเฉพาะ
“ผลลัพธ” ตามเปาหมายที่กําหนดเทานั้น สําหรับขั้นตอนการนําแนวคิด competency มา
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบบริหารผลงานขององคกรมีดังนี้คือ 1) คนหา competency ที่จําเปน

                                                 

 103อาภรณ ภูวิทยพันธ, Performance Management System (PMS) (กรุงเทพฯ: 
เอชอารเซ็นเตอร, 2553), 17-18. 
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สําหรับผลงานที่ดีเลิศของตําแหนงงานปจจุบันและอนาคต ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อคนหาสมรรถนะ 
ของพนักงานที่สามารถตอบสนอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธขององคกรทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบการบริหารผลงานที่ดี ตองจูงใจใหพนักงานสรางผลงานที่ดีกวาผลงานจริงในปจจุบัน 2) สราง
ระบบการบริหารผลงานแบบผสม (mixed model  performance) เพื่อใชวัดผลลัพธที่เปนผลงาน
และพฤติกรรมเชิง competency ซึ่งสงผลกระทบตอผลงานในตําแหนงงานนั้น ๆ โดยระบบการ
บริหารผลงานแบบผสม เปนระบบที่นําผลลัพธเชิงปริมาณที่เปนตัวเลขและผลลัพธเชิงคุณภาพในรูป
ของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่แสดงออกตาม competency มาประเมินรวมกัน ซึ่ง
ระบบดังกลาวจะกําหนดน้ําหนัก หรือสัดสวนความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานผล 
งานและ competency แตกตางไปตามลักษณะงาน และ 3) จัดการฝกอบรมใหหัวหนางานและ
พนักงานในเรื่องการบริหารผลงาน เชน การฝกอบรมใหหัวหนางานรูจักการฝกสอนพนักงานเพื่อการ
ปรับปรุงผลงาน (coaching for performance improvement) ซึ่งระบบการบริหารผลงานตามแนว 
competency ใหความสําคัญกับพฤติกรรมและสมรรถนะที่พนักงานแสดงออกแทนที่จะเปนผลลัพธ
ที่เปนเปาหมายขององคกร การนําแนวคิด competency มาใชกับระบบการบริหารผลงานยังมี
ประโยชนที่สําคัญตอการบริหารจัดการกลาวคือ ทําใหผูบริหารหรือหัวหนางานตองใหความสําคัญกับ
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดวยการฝกอบรมระหวางการปฏิบัติงานที่เปนทางการ 
(planned OJT) การจัดกิจกรรมและการฝกสอน (coaching) ตลอดชวงเวลากอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน104  
 สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําแนวคิดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (performance appraisal) มาประยุกต ใชกับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งองคประกอบ
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 1) ความรู (knowledge) 
ประกอบดวย 2 สวนไดแก ความรูในงานและความรูในกฎหมายที่เกี่ยวของ 2) ทักษะ (skill) 
ประกอบดวย 3 ทักษะไดแก ทักษะการคํานวณ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร
และขอมูลสารสนเทศ 3) สมรรถนะ (competency) ประกอบ ดวย 3 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะปฏิบัติงานและสมรรถนะการบริหาร และ4) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) ประกอบดวย 4 มิติ 
ไดแก มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติกระบวนการภายในและมิติการพัฒนาองคกร ดังแผนภาพ
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 104สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, การจัดการทรัพยากรมนุษยดวย Competency-Based 
HRM (กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต,ิ 2550), 48. 
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แผนภาพท่ี 2 สรุปภาพองครวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 สวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะกระทําโดยพิจารณาจากตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
ซึ่งตกลงและเห็นชอบรวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา โดยอางอิงความสําเร็จของงานตาม
ตัวชี้วัดและ/หรือหลักฐานที่บงชี้ผลผลิตและผลลัพธของงานอยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้น
โดยทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทที่มุงเนนปริมาณของงาน ประเภทที่มุงเนน
คุณภาพของงาน ประเภทที่มุงเนนเวลาที่งานสําเร็จหรือทันการณ และประเภทที่มุงเนนความ
ประหยัดหรือความคุมคาในการใชทรัพยากร ซึ่งการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้จะแตกตางกันไป
ตามประเภทของตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) จากนั้น
จึงกําหนดคาเปาหมาย (goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตอง
สะทอนตอเจตจํานง (intention) ของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลภายหลังจากที่ผูปฏิบัติไดปฏิบัติ
จนครบรอบการประเมินแลว ก็ทําการประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริง (actual result) กับเกณฑคา
เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จากการ
กําหนดตัวชี้วัดนั้น สามารถกระทําไดหลายวิธี ซึ่งผูปฏิบัติจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตน 
โดยอาจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงานของตน  1) การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง 

ตัวคะแนน
ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

องคประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
-  ตวัชี้วัด 
-  คาเปาหมาย 

กําหนดโดย
พิจารณา
ความสําเร็จ
ของงานและ
ตกลงกัน
ระหวางผู
ปฏิบัติและ
ผูบังคับบัญชา 

กําหนดโดย
อางอิงจาก
ขอกําหนด
สมรรถนะซึ่ง
ประกาศโดย
สวนราชการ 

กําหนดโดย
อางอิงจาก
ขอกําหนดของ
สวนราชการ 

องคประกอบ
พฤติกรรม
สมรรถนะ 

องคประกอบ
อื่น ๆ ขึ้นอยู
กับสวน
ราชการ 

ประเมิน 

ประเมิน 

ประเมิน 

คะแนน
ประเมิน 

สมรรถนะ 

คะแนน
ประเมิน
ปจจัยอื่น ๆ  

คะแนนผล
การ

ปฏิบัติงาน 

พิจารณา
เลื่อน

เงินเดอืน 

แจงผลการ
ปฏิบัติงาน

และ
ปรึกษาหารือ
ถึงการพัฒนา

ปรับปรุง 
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(goal–cascading method) เปนการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติ โดยการกําหนด
จากระดับสูงของสวนราชการถายทอดไปสูระดับตางๆในสวนราชการ ระดับผูบริหารระดับกรมไปสู
ผูบริหารระดับกองหรือสํานักไปสูผูบริหารระดับฝาย และปฏิบัติในระดับตางๆ ตามลําดับ การถายทอด
ตัวชี้วัดผล สําเร็จของงานจากบนลงลางเปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดวา ผลสําเร็จของ
องคกรหรือหนวยงานคือผลรวมของความทุมเทของผูปฏิบัติทุกคนในหนวยงาน การที่ผูบังคับบัญชา
จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดประสบความสําเร็จ ตามเปาประสงคที่วางไวนั้น จําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชาหรืออีกนัยหนึ่งผูใตบังคับบัญชา ควรจะตองปฏิบัติไปในเปาประสงค
ของตน ที่มีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเปาประสงคของผูบังคับบัญชา ซึ่งที่สุดแลวจะรอยรวม 
ขึ้นไปผลักดันความสําเร็จของหนวยงานนั่นเอง ดวยเหตุนี้ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูบังคับบัญชา 
ควรถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตางๆ  ไลเรียงกันไปตามระดับชั้นในองคกร 2) การสอบถามความ
คาดหวังของผูรับบริการ (customer- focused method) จะเริ่มตนโดยการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ณ ตนรอบการประเมิน โดยสามารถดําเนินการทีละขั้นตอน ดังนี้คือ 1) เลือกภาระงานบริการของ
ผูรับการประเมินที่จะประเมิน 2) เลือกมิติการบริการที่ใชในการประเมินพรอมตัวชี้วัด 3) ตัดสินใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวของการประเมิน 4) จัดเก็บขอมูลและประมวลผลและ 5) สรุปผลการ
ประเมิน 3) การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (workflow- charting method) เปนการประเมินโดย
พิจารณาจากผลสําเร็จผูปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแตละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานโดยการประเมิน จากนั้นพิเคราะหถึงบทบาทหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติตอ
กระบวนงานของหนวยงานในแตละขั้นตอน เมื่อทราบถึงบทบาทหนาที่รับผิดชอบแลว จึงกําหนด
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและคาเปาหมาย ซึ่งจะเปนเกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้น
รอบการประเมินตอไป ซึ่งวิธีการไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงานนี้ใชไดดีกับงานที่ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น
จากการวมมือของกลุม/บุคคลหลายฝาย 4) การประเมินความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติราชการ วิธีการนี้ใชกับผูอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
 สําหรับขั้นตอนการกําหนดตัวชี้วัด 1) เริ่มตนจากการใชแนวทางการถายทอดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง 2) ภายหลังจากการใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจาก
บนลงลางจนเสร็จแลว ใหพิจารณาผูปฏิบัติแตละรายวา ไดรับการกระจายตัวชี้วัดหรือไม 3) แยกกลุม
ผูปฏิบัติที่มีตัวชี้วัดครบถวนแลวจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง ดําเนินการ
กําหนดตัวชี้วัดใหกับผูปฏิบัติที่ไมมีตัวชี ้วัด หรือมีตัวชี้วัดที่ยังไมครอบคลุม สวนการกําหนดคา
เปาหมาย โดยทั่วไปตัวชี้วัดหนึ่ง ๆ จะกําหนดคาเปาหมายออกเปน 5 ระดับ โดยคาเปาหมายในแตละ
ระดับจะสัมพันธกับคาคะแนนในการประเมิน ซึ่งจะมีคะแนนตั้งแต 1 คะแนน ไป จนถึง 5 คะแนนคา
ในระดับ 1 จะมีคะแนนประเมินเทากับหนึ่งคะแนน โดยเปนคาเปาหมายต่ําสุดที่ไดรับ คาในระดับ 2 
จะมีคะแนนประเมินเทากับสองคะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับต่ํากวามาตรฐาน คาในระดับ 3 
จะมีคะแนนประเมินเทากับสามคะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับมาตรฐานโดยทั่วไป คาในระดับ 
4 จะมีคะแนนประเมินเทากับสี่คะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับที่มีความยากปานกลาง และคา
ในระดับ 5 จะมีคะแนนประเมินเทากับหาคะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับทาทาย วงรอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ จะเปนการดําเนินการ ณ ปลายรอบการประเมิน 
โดยผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจะทําการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริง (actual 
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Result) เทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว มักจะประเมินทุก 6 เดือน ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ซึ่งได
กําหนดไวตนรอบการประเมิน อาจสามารถปรับเปลี่ยนไดในระหวางรอบการประเมิน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในหนาที่รับผิดชอบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในแผนงาน ภารกิจ หรือแนวนโยบาย รวมถึง
สภาวการณเปลี่ยนซึ่งในกรณีดังกลาว ควรที่หนวยงานโดยผูบังคับบัญชาจะไดทําการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคาเปาหมายรวมกันกับผูปฏิบัติใหม ทั้งนี้ ไมควรทําการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 
หรือคาเปาหมายใดๆหากเปนกรณีเกิดจากความบกพรองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่ตกลงกันไว 
ในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคาเปาหมาย  
 สวนการประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หมายถึงสิ่งที่ผูปฏิบัติ
แสดงออกในระหวางการปฏิบัติราชการอันเปนผลจากแรงจูง ใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจ ที่จะ
สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี การประเมิน
สมรถนะก็คือ การประเมินวาผูปฏิบัตินั้นๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะที่ควรจะเปน
ของตําแหนงหรือไมประการใด หากผูปฏิบัตินั ้นไดแสดงให เห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับ
พฤติกรรมที่ควรจะเปน แลวยอมถือไดวาผูปฏิบัตินั้นๆ มีสมรรถนะไดตามที่ตําแหนงที่รับผิดชอบ การ
ที่ทําไดตามพฤติกรรมที่ควรจะเปนหรือไมนั้น ยอมสงผลถึงผลการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัตินั้นๆ 
โดยการจัดสรางเปนพจนานุกรมสมรรถนะ พจนานุกรมนี้จะอธิบายถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะ
ในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะตางๆ  การประเมินสมรรถนะนี้อยางนอยตองมีการประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 ตัว ซึ่งอางอิงกับพจนานุกรมสมรรถนะมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ. โดยสมรรถนะ
หลักดังกลาวประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพจริยธรรม
และความรวมแรงรวมใจ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของกลุมงานอีก 3 ตัว วิธีการประเมิน
สมรรถนะที่นิยมใชมี 2 วิธี ไดแก วิธีการประเมินแบบ 360 องศา และวิธีการประเมินโดยใหผูประเมิน 
หรือผู บังคับบัญชาประเมินโดยการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเดนชัด (critical 
incident technique) ความแตกตางระหวาง 2 วิธีนี้ อยูที่การประเมิน 360 องศานั้นจะใหม ี        
ผูประเมินมากกวาหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา โดยนํา
คะแนนการประเมินจากผูประเมินตางๆ มาสรุปรวมกันเปนคะแนนการประเมิน สําหรับวิธีการประเมิน
แบบ 360 องศา สวนราชการจะทําการกําหนดผูประเมินใหกับผูถูกประเมิน โดยผูถูกประเมินหนึ่ง ๆ 
จะมีผูประเมินหลายคน ซึ่งประกอบดวยผูบังคับบัญชาโดยตรง เพื่อนรวมงาน จํานวนไมนอยกวา 3 คน  
ผูใตบังคับ บัญชา จํานวนไมนอยกวา 3 คน และตัวผูถูกประเมินเอง สวนวิธีการประเมินโดยให         
ผูประเมินหรือผูบังคับบัญชาประเมิน โดยการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเดนชัด 
(critical incident technique) ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจะประเมินโดยพิจารณาพฤติกรรมที่    
ผูถูกประเมินไดแสดง ออกในรอบการประเมินพิจารณาพฤติกรรมที่เห็นเดนชัด เทียบกับมาตรวัด
สมรรถนะที่สวนราชการกําหนด โดยพิจารณาไปทีละสมรรถนะจนครบสมรรถนะที่ใชในการประเมิน
ทุกตัว และบันทึกผลการประเมินลงในแบบฟอรมกําหนดและประเมินสมรรถนะ105  

                                                 

 105สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวม
ระบบการบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.), 2551), 1-54.                                                                     
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 สําหรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลในมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาแยกเปนดังนี้คือ 1) การสอน (teaching)  
ตัวชี้วัดมแีผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน การเปนอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยและดูแลผลการเรียน   
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2) งานวิจัย (research/scholarship)  ตัวชี้วัด เปนหัวหนา
โครงการวิจัย การไดรับรางวัล การเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ น้ําหนักการเผยแพรงานวิจัย เงินสนับสนุน
การวิจัย เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 3) งานบริการ (service) ตัวชี้วัดการเปนผูบริหาร การใหบริการ
ผูปวย การใหบริการชุมชน การใหบริการมหาวิทยาลัย  การใหบริการองคกรวิชาชีพอยางเชน เปน
คณะกรรมการองคกร 4) การประเมินการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ตัวชี้วัด
คะแนนประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยจากนักเรียน 106  สวนชารเล็สและเบรน (Charles 
Secolsky and D.Brian Denison) กลาวในหนังสือคูมือการวัดประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การประเมินคุณภาพการสอนของครูแบงได 2 สวน สวนแรกคือ การประเมินปจจัยนําเขา ไดแก 
คุณลักษณะของครู การเตรียมเขาสูวิชาชีพครู ประสบการณการสอน และวุฒิบัตรครู และสวนที่สอง
คือ การประเมินประสิทธิผลการเรียนในหองเรียน ไดแก ผลการสอบของนักเรียนกับเกณฑมาตรฐาน 
ความพึงพอใจของนักเรียนและผลลัพธการเรียนรู 107  ลารรีและจอรน (Larry A.Braskamp and 
John C.Ory) กลาวในหนังสือการประเมินการทํางานของคณะ สามารถแบงการประเมินการทํางาน
ออกเปน 4 สวน คือ 1) การเรียนการสอน  ประกอบดวย ขั้นตอนการสอน ประสบการณการทําวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร การเปนที่ปรึกษานักเรียน 2) การทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย
เขียนตํารา เขียนบทความวิชาการลงวารสาร การแสดงโปสเตอรงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ การเปนวิพากษงานวิจัย 3) การบริการสังคมและวิชาชีพ ประกอบดวย การประยุกตใช
วิจัยในการบริการวิชาการ พัฒนานวัตกรรมรวมกับโรงงานอุตสาหกรรม 4) การเปนพลเมือง  
ประกอบดวย การทําหนาที่บริหาร เปนคณะกรรมการองคกร เปนพี่เลี้ยงหรือหัวหนาในคณะ108  
 มารตินและคณะ (Martin Cave,Stephen Hanney,Mary Henkel and Maurice 
Kogan) ในหนังสือการใชตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับอุดมศึกษา ประเทศอังกฤษ 
ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอน  ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน คาเฉลี่ยใชจายของเด็กตอคน อัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนและการลาออก ความพึงพอใจ
ของนายจาง และ 2) งานวิจัย ตัวชี้วัด จํานวนงานวิจัยตํารา บทความวิชาการที่เผยแพร บทคัดยอลง

                                                 

 106University of Illinois At Chicago(UIC), Tenure system & research Non-
Tenure track promotion& Tenure form (Chicago: University of Illinois At Chicago, 
2014),1-10. 
 107Charles Secolsky and D. Brian Denison, edits, Hanbook on Measurement, 
Assessment, And Evaluation in Higher Education (New York: Roudedge, 2012), 584-
590. 
 108Larry A.Braskamp and John C.Ory, Assessment Faculty Work :enhancing 
individual and institutional performance (san Francisco, California: Jossey-Bass 
Publishers, 1994), 33-104, 111, 152-153. 
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วารสาร จํานวนเงินสนับสนุนภายนอกตอจํานวนอาจารย จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย จํานวนวิจัย
ของนักเรียน เปนPeer review งานวิจัย109 สําหรับ วิลเลี่ยมและคณะ (William F. Massy, Steven 
W. Graham and Paula Myrick Short) ในหนังสือคูมือการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ กลาววา
คุณภาพงานวิชาการ ขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมงของครูที่ใชในการสอน และตองสมดุลกับงานวิจัยที่ใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ครูตองออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลงานกับนักเรียน  การ
ประเมินคุณภาพของงาน ประกอบดวย การประเมินวัตถุประสงคการเรียนรู เชนประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารของครู การพูด การเขียน การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความมีเหตุมีผล การมีบุคลิก
คุณธรรมจริยธรรม มีการเตรียมการเปนพลเมือง การประเมินหลักสูตร เชนทําอยางไรใหการออกแบบ
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว การสอนโดยใชเทคนิคตางๆ เชน การกระตุนและให
นักศึกษาตอบ การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อใหไดขอมูลใหมๆ การประเมินผลนักเรียน ใช
วิธีการประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและการประกันคุณภาพของคณะ 110เดวิดและไว 
(David Dunkerley and Wai Sum Wong) ในหนังสือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในสหรัฐอเมริกากลาววา หลักการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 
คุณภาพการสอนและการเรียนรู เชนการสรางนวัตกรรมที่พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอน
การสอน รางวัลที่ไดรับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนที่เพิ่มขึ้นของหลักสูตรและหลักสูตรนานาชาติ  
งานวิจัยเชนสนับสนุนการทํางานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยภายนอก จํานวนศูนยความเปนเลิศ 
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับรางวัล จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกสังคม การเผยแพรผลงานวิจัย 
จํานวนงานวิจัยของนักเรียน งานบริการสังคม อยางเชน ชุมชนมีสวนรวมในหลักสูตรการเรียน เปนที่
ปรึกษาและใหความรูแกชุมชน พัฒนาขอมูลพื้นฐานชุมชน สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และ
การบริหารเชนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสนับสนุนองคกรวิชาชีพ111 นอกจากนี้ เดวิด ลิม (David 
Lim) ในหนังสือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา บอกวาการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มักจะประเมิน 3 สวน ไดแก การจัดการเรียนการสอน เชน การพัฒนาหลักสูตร 
งานวิจัย เชน จํานวนผลงานวิจัย ขั้นตอนการบริหารงานวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัย และการบริการ

                                                 

 109Martin Cave,Stephen Hanney, Mary Henkel and Maurice Kogan, The Use 
of Performance Indicators in Higher Education,The Challenge of the Quality 
Movement, 3rd ed. (London and Bristol, Pennsylvania: Jessica Kingsley Publishers,  
1997), 103-146, 115-200. 
 110William F. Massy, Steven W. Graham, and Paula Myrick Short, Academic 
Quality Work:A Handbook for improvement (Bolton, Massachusetts: Anker 
Publishing Company, 2007), 28-45. 
 111David Dunkerley and Wai Sum Wong,  Global Perspectives on Quality 
Assurance of Higher Education (Burlington USA: Ashgate Publishing Ltd, 2001), 37-39, 
49-53, 128. 
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สังคม เชนวัดประสิทธิผลของกระบวนการบริหารผลลัพธงานบริการวิชาการ การใหบริการแกชุมชน
โดยตรง การทํางานที่พัฒนาชุมชน 112  
 จากการศึกษาของพรศิริ บัวผอง ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตอ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส 
จํากัด จํานวน 162 คน จาการศึกษาพบวาพนักงานมีความคิดที่เห็นดวยกับความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความไมแนใจในดานประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
ความคิดเห็นที่เห็นดวยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่บริษัทกําหนดขึ้น  มีความไมแนใจในดาน
ประโยชนของหัวหนางาน ขอเสนอแนะ ควรมีการชี้แจง ฝกอบรม ใหพนักงานทุกคนเขาใจในหลักการ 
วัตถุประสงคและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพนักงานเขามามีสวนรวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหมากขึ้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีมาตรฐานและเกิด
ความผิดพลาดนอยที่สุด113 
 วาสนา จันทรแสงสวาง ศึกษาทัศนคติของขาราชการตอระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประชากรที่ศึกษาไดแก ขาราชการสํานักงาน
ตางๆในสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 68 คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมขาราชการมี
ทัศนคติตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับบวก ปญหาสวนใหญในการประเมินเกิด
จากผูประเมินพิจารณาตามความรูสึก ไมมีความเปนรูปธรรมและมาตรฐานเดียวกัน ขาราชการจึง
เสนอแนะใหผูบังคับบัญชาควรที่ชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานอยางชัดเจนและเปดโอกาสใหผูใตบังคบบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางถูกตอง และยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น114 
 อิศลักขณ เจนเขวา ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงการดําเนินการวิจัยเปน 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1      
การวิเคราะหและการสังเคราะหแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานและหนาที่ครูโรงเรียนเอกชน 
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ขั้นที่ 3 การกําหนด
ประเด็นที่ควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ขั้นตอนที่ 4 การสราง

                                                 

 112David Lim, Quality Assurance in Higher Education (Burlington USA: 
Ashgate Publishing Ltd, 2001), 13-30, 67, 80. 
 113พรศิริ บัวผอง, “ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน: กรณศึกษา บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด” (วิทยานิพนธปริญญาการ
จัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 
บทคัดยอ.                   
 114วาสนา จันทรแสงสวาง, “ศึกษาทัศนคติของขาราชการตอระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ.                   
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คูมือการใชรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ขั้นที่ 6 ประเมินรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงแกไขรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย วัตถุประสงคการประเมินผลเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคุณครู กําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคล วางแผนการเพิ่มคุณภาพของ
นักเรียน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน พิจารณาความดีความชอบ พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ในสถาบันผลิตครู ผูทําการประเมินไดแก ผูรับใบอนุญาตและหรือผูจัดการ ครูใหญและ
หรือผูชวยครูใหญ หัวหนาฝายงานและหรือหัวหนาสายชั้น เนื้อหาสาระที่ประเมิน การเรียนการสอน 
การสนับสนุนการสอน งานที่ไดรับมอบหมาย และดานอื่นๆ วิธีการประเมิน พิจารณาจากปริมาณงาน
ของครู สภาพการปฏิบัติงานจริง เอกสารผลงานครู ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความประพฤติของ
นักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและเพื่อนครู เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
แบบสํารวจชนิดตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ และแฟมผลงานของครู ระเวลาในการประเมินผล
คือปละ 2 ครั้งในเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคม การใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติงานโดยมีเนื้อหา
เรื่องจุดเดน จุดดอย จุดที่ควรพัฒนาแนวทางการแกไขของผูถูกประเมิน สรุปการประเมินผลเปน
รายบุคคลและภาพรวม แลวรายงายผลตอครูและครูใหญเปนลายลักษณอักษร ผลการประเมิน
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวารูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 8 องคประกอบ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกประเด็นอยูในระดับ
มากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ  อรรถประโยชน ความเปนได ความเหมาะสม และความถูกตอง115 
 ธนัย เนียมกุญชร ศึกษาการสังเคราะหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอัตลักษณและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ กลุมตัวอยาง บุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยจํานวน 7 คน 
ผลการวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานของบุคลากรตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฎอุตรดิตถอยูในระดับดีมาก ผานเกณฑการประเมินระดับ 5 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑการ
ประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบงชี้ 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิด
เอกลักษณ โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนด กลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ “  
คนดี คนเกงเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”ของมหาวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มี
การสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามอัตลักษณของบัณฑิต ที่กอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคาแกสังคม
จํานวน 10 โครงการและมีผลงานที่ไดรับการยกยองหรือในการยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่
เกี่ยวของกับอัตลักษณจํานวน 16 รางวัล มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานของบุคลากรตามอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก ผานเกณฑการประเมินระดับ 5 คะแนนจาก

                                                 
 128อิศลักขณ เจนเขวา, “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนจอรน, 2550),บทคัดยอ.                
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คะแนนเต็ม 5 เมื่อเทียบเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบงชี้ที่
1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัย
มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองเอกลักษณมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานบูรณาการ
การพันธะกิจแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยโดยผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย บุคลากร
และนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สอดคลองกับอัตลักษณอยูในระดับมาก 
บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สอดคลองกับเอกลักษณอยูในระดับมาก116 
 สันติ สุขกวี ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 
2 (อุบลราชธานี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางเปนผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ
ของสํานักการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (อุบลราชธานี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 191 คน 
ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก กระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในระดับปานกลางและการนําผลการประเมินมาใชประโยชนมีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง 117 
 ยุพาพัฒน บุพศิริ ศึกษาความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ประชากรที่ใชในการศึกษา 
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม จํานวน  68 คน 
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน ความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนมที่มีระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงในการปฏิบัติงานและขนาดองคกรแตกตางกัน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดานพบวาพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
พื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนมที่มีขนาดองคกรแตกตางกันในดานผลประโยชนของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความคิดเห็นตอการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนมที่
มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันเมื่อพิจาณารายดานพบวา
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา ดานวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และดานประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานผลการประเมินการปฏิบัติงาน มีความเห็นไมแตกตางกัน แนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินผล

                                                 

 116ธนัย เนียมกุญชร, “การสังเคราะหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอัตลักษณและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ” (รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 2555),
บทคัดยอ. 
 117สันติ สุขกวี, “การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 
(อุบลราชธานี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2552),บทคัดยอ. 
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การปฏิบัติงานของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม
ดานรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย
กับแนวทางการพัฒนาโดยมีความถี่เทากับ 10 ทั้งหมด 5 ขอความถี่เทากับ 9 ทั้งหมด 2 ขอและ
แนวทางการพัฒนาดานวิธีการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
เห็นดวยกับแนวทางพัฒนาโดยมีคาความถี่เทากับ 10 ทุกขอ118 
 เชน ชุ ซิง ไฮหัว หวาง และคิงจาง หยาง (Chen,Shun-Hsing, Hui Hua,Wang, King-
Jang, Yang) ศึกษาการสรางและการประยุกตใชตัวชี้วัดวัดผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คนหาตัวชี้วัดที่จําเปนสําหรับวัดผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน โดยวิเคราะหการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวชี ้วัดการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในประชากรยุโรป สหรัฐอเมริกาและไตหวัน ที่เคยพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
เก็บขอมูลจากวารสารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  รายการการประชุมของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอังกฤษ หนังสือพิมพประเมินคุณภาพการศึกษาในประเทศอังกฤษและจากความคิดเห็นของ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและนักวิชาการจํานวน 13 คน ในประเทศออสเตรเลียและไตหวัน โดยใช
เทคนิคเดลฟาย (delphi method) ตัวชี้วัดประกอบดวย 18 มิติ 78 ตัวชี้วัด ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแบบ
การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) นอกจากนี้เปนยังเปนการประเมินตนเองโดยใชตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
ที่มหาวิทยาลัยสามารถใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการวัดผลการปฏิบัติงาน  และวิธีสรางผลการ
ปฏิบัติงานแตละคณะและสถาบันโดยการประยุกตใชการวัดผลเชิงดุลภาพบูรณการกับการบริหารโดย
ใชยึดวัตถุประสงค (MBO) ขอเสนอแนะหลังจากที่สรางตัวชี้วัดแลว ตัวชี้วัดเหลานี้สามารถเปนตัวชี้วัด
เขาสูการวัดผลเชิงดุลยภาพ 4 มิติ และสามารถใชตัวชี้วัดเหลานี้ประยุกตใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเชนเดียวกับการวัดผลการปฏิบัติงานอื่นๆ119 
 สรุปวาการประเมินผลในการปฏิบัติงานในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตพบวา องคกร
หลายแหงไดปรับเปลี่ยนแนวคดิการประเมินผลงานแบบวิธผีสมผสาน (mixed model) มาใชเปนเครื่องมือ
ประเมินผลงานที่มีความชัดเจนมากยิง่ขึ้น โดยเนนที่การกําหนดเรื่องตัวชี้วัด (KPIs) และสมรรถนะ
(competency) เพื่อใหเกิดความสมดุลกัน องคกรจะตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องตัวชี้วัด การใหคา
น้ําหนักของตัวชี้วัด การกําหนดเปาหมายของการประเมิน รวมถึงกลุมผูประเมิน ซึ่งองคกรจะตองประกาศ
ใหพนกังานรับรูลวงหนาในชวงตนป เพื่อใหพนักงานเกิดความเขาใจ และลดปญหาตอตานแนวคิดที่
นํามาใชในองคการ สําหรับวิธีการประเมินแบบ 360 องศา จะทําการกําหนด  ผูประเมินใหกับผูถูกประเมิน 

                                                 

 118ยุพาพัฒน บุพศิริ, “ความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2552),
บทคัดยอ. 
 119Chen Shun-Hsing, Wang HuiHua, and King-Jang Yang, “Establishment 
and application of performance measure indicators for universities” TQM Journal 21, 3            
(2009): 220-235. 
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โดยผูถูกประเมินหนึ่ง ๆ จะมีผูประเมินหลายคน ซึ่งประกอบดวยผูบังคับบัญชาโดยตรง เพื่อนรวมงาน 
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ผูใตบังคับบัญชา จํานวนไมนอยกวา 3 คน และตัวผูถูกประเมินเอง 
 

เอกสารและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เอกสารและคูมือสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
ในปจจุบันใชตามสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ระบบขาราชการไทย โดยมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสวนใหญดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา นํามาเปนเปาหมายขององคกร
ตอขากนั้นถายทอดลงมาหนวยงานและตัวบุคคล พบวามีมาตรฐานและตัวชี้วัดดังนี้    

1. คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) จํานวนตัวบงชี้ 3 กลุม จํานวน 19 
ตัวชี้วัด ไดแกตัวบงชี้พื้นฐาน 14 ตัว ตัวบงชี้ อัตลักษณ 3 ตัวบงชี้และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 
ตัวบงชี้ จํานวนตัวบงชี้ 3 กลุม จํานวน 19 ตัวชี้วัด ไดแกตัวบงชี้พื้นฐาน 14 ตัว ตัวบงชี้ อัตลักษณ 3 
ตัวบงชี้และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 ตัวบงชี้ ดานคุณภาพบณัฑิตตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตัวบงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตัวบงชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพ  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร  ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ตัวบงชี้ที่ 7 
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 1 ดานการบริการวิชาแกสังคม ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการนํา
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบงชี้ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้
ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ดานการพัฒนาบริหารและการพัฒนา
สถาบัน  ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ตัวบงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย ดานการพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด ตัวบงชี้ที่ 16 
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ตัวบงชี้ที่ 
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน ตัวบงชี้ที่ 18 
ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ120 

2. คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) จํานวน 9 
องคประกอบ องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานตัวบงชี้ที่ 1.1 
กระบวน การพัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 1.1.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 1.1.2  ผล
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 1.1.3  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบันชนิดของตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ
                                                 

 120สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), คูมือ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), 2554) 
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กลไก การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้ที่ 2.1.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจามมิติสภา
การพยาบาล ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 การพัฒนา
คณาจารย ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยบุคลากรสายสนับสนุน ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด 
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่ 2.6.1 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตัวบงชี้ที่ 2.7.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัวบงชี้ที่ 2.7.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (เฉพาะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ) ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 
ระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 4 การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบการกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน  ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  ตัวบงชี้ที่ 4.3 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา องคประกอบที่ 5 
การบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ที่ ระบบกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ที่ 5.1.1 
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัยตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  ตัวบงชี้ที่ 5.2.1        
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ตัวบงชี้ที่ 5.2.2 ผลการชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายในสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 5.2.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบันองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ที่ 6.1.1 การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ที่ 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ตัวบงชี้ที่ 7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ       
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาร องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ ตัวบงชี้ที่ 9.1ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด121 

                                                 

 121คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, คูมือการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, 2554), 44-96.  
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3. คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสภาการพยาบาล จํานวน 8 มาตรฐาน ตัวบงชี้ 
จํานวน 28 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารองคกร ตัวบงชี้ที่ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง ตัวบงชี้ที่ 3 
ระบบสารสนเทศ ตัวบงชี้ที่ 4 คุณสมบัติอาจารยพยาบาลประจํา ตัวบงชี้ที่ 5 คุณวุฒิอาจารยพยาบาล
ประจํา ตัวบงชี้ที่ 6 สัดสวนจํานวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ตัวบงชี้ที่ 7 
ภาระงานสอนของอาจารยพยาบาลประจํา ตัวบงชี ้ที่ 8 การพัฒนาอาจารย ตัวบงชี้ที ่ 9 การ
ประเมินผลการสอนของอาจารย ตัวบงชี้ที่ 10 การบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้ที่ 11 ระดับความพึงพอใจ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมตอคุณภาพหลักสูตร ตัวบงชี้ที่ 12 แผนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาชีพ ตัวบงชี้ที่ 13 การพัฒนานักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 14 ระบบการดูแลและใหคําปรึกษานักศึกษา 
ตัว บงชี้ที่ 15 แหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล ตัวบงชี้ที่ 16 สัดสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตัวบงชี้ที่ 17 จํานวนผูสอบความรูขอขึ้นทะเบียน และรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภผานครั้งแรก ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการประเมิน
การเรียนรูตามมาตรฐาน 6 ดานของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 19 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 20 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 21 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรตออาจารยประจําทั้งหมด ตัวบงชี้ที่ 22 ผลงานวิชาการ ตัวบงชี้ที่ 23 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 24 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และหรือภูมิปญญาไทย ตัวบงชี้ที่ 25 บุคลากรสาย
สนับสนุน ตัวบงชี้ที่  26 สถานที่และอุปกรณการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 27 หองปฏิบัติการพยาบาล ตัวบงชี้
ที่ 28 หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบคน122 

4. พจนานุกรมสมรรถนะ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดกําหนด
สมรรถนะที่ขาราชการจําเปนตองใช แบงเปน 3 สวน ไดแกสมรรถนะหลัก จํานวน 5 ตัว  ดังนี้  
1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 2) บริการที่ดี(service mind) 3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) 4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (integrity) 
5) การทํางานเปนทีม (teamwork)  สมรรถนะบริหารจํานวน 6 ตัว 1) ภาวะผูนํา (leadership)        
2) วิสัยทัศน (visioning) 3) การวางกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 4) ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(change Leadership) 5) การควบคุมตนเอง (self control) 6) การสอนงานและการมอบหมายงาน 
(coaching empowering others) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 14 ตัว การคิด
วิเคราะห (analytical thinking) การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring & developing 
others) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing) การสั่งการตามอํานาจหนาที่
(hold people accountable) การเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness)
การมองภาพองครวม (conceptual thinking) การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) ความ
เขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) ความเขาใจผูอื่น (interpersonal 
understanding) การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) ความถูกตองของงาน (concern for 

                                                 

 122สภาการพยาบาล, คูมือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ 
(นนทบุรี: สภาการพยาบาล, 2556),1-77. 
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order) ความมั่นใจของตนเอง (self confidence) ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) สุนทรียะภาพ
ทางศิลปะ (aesthetic quality)123 

5. คูมือและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาล (PA) 5 เครือขาย   
ประกอบดวยเครือขายภาคเหนือ เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขายภาคกลาง 1 เครือขาย
ภาคกลาง  2 และเครือขายภาคใต จํานวน 15 วิทยาลัย  มมีาตรฐานและตัวชี้วัดดังนี้  

5.1 ความรู สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก1) ความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย องคความรูพยาบาลศาสตร ครูคลินิก ผู บริหารระดับตน ผู บริหาร
ระดับกลาง ผูบริหารระดับสูง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 2) ความรูกฎหมาย  กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 มาตรา1-192) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542,พ.ศ.2549 และ
พ.ศ.25533) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ(ฉบับแรกพ.ศ.2528) (ฉบับที่2
พ.ศ.2540) 4) ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาของสถาบันในสังกัดพ.ศ.2555      
5) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับแรกพ.ศ.2530) (ฉบับที่2 พ.ศ.2541) และ (ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2550 เริ ่ม 7 ตุลาคม 2550) 6) พระราชบัญญัติการบริหารภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2550  7) กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสารณสุขพ.ศ.2552 
8) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 9) พระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2547 10) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฉบับที ่
22 พ.ศ.2547 11) พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฉบับที่ 7 พ.ศ.2553  12) ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 (สบช.)  
13) ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยกองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2553 
14) ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2544 15) และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537  

5.2 ทักษะ สามารถแบงออกเปน 3 ทักษะไดแก 1) ทักษะการคํานวณ 2) ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ และ3) ทักษะการใชคอมพิวเตอรและใชขอมูลสารสนเทศ  

5.3 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ตัวและสมรรถนะตามงาน 3 ตัว 
สมรรถนะหลัก 5 ตัว ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation-ACH) บริการที่ดี 
(service mind-SERV)  ความรวมแรงรวมใจ (teamwork-TW) จริยธรรม (integrity-ING)และการสั่ง
สมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise-EXP)  สมรรถนะตามบทบาทหนาที่ครูพยาบาล 3 ตัว ไดแก 
การคิดวิเคราะห (analytical thinking-AT) ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding-IU) 
และศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & Influencing-CI) และมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของงาน 

                                                 

 123สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, พจนานุกรมสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  สมรรถนะผูบริหาร (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.), 2553),1-95. 
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ประกอบไปดวย 4 มิติ ไดแก 1) มิติดานประสิทธิผล สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 2) มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ 3) มิติดาน
คุณภาพการใหบริการ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการทีมี
คุณภาพ และ4) มิติดานการพัฒนาองคกร สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององคกร ตามการวัดผลเชิงดุลยภาพ (balance scorecard: BSC) และแบงตาม
ภารกิจของงาน ซึ่งสวนใหญประกอบดวย 5 งานหลักไดแก งานวิชาการ งานบริการวิชาการ วิจัย
ตําราและนวัตกรรม งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและงานพัฒนาองคกร  

5.4 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) สถาบันพระบรมราชชนกไดกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรตามโครงสรางขององคกรดังนี้คือ 

5.4.1 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) ของผูอํานวยการวิทยาลัยในหนาที่บริหาร
ประกอบ ดวยตัวชี้วัด ทั้งหมด 14 ตัว ไดแก  

5.4.1.1 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมของวิทยาลัยเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

5.4.1.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับเปาหมายตามแผน
งบประมาณ 

5.4.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (thai qualifications framework for higher 
education : TQF: HEd) 

5.4.1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานสุขภาพ ของวิทยาลัย 

5.4.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ผูรับบริการ) ที่มีตอ
วิทยาลัย 

5.4.1.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน
พระบรมราชชนกท่ีมีตอผูอํานวยการวิทยาลัย              

5.4.1.7 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในวิทยาลัยที่มีตอการนําองคกร
ของผูอํานวยการวิทยาลัย       

5.4.1.8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของวิทยาลัย 
5.4.1.9 ระดับความสําเร็จในการควบคุมภายใน 
5.4.1.10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสราง

ความโปรงใสในหนวยงาน  (อยางนอย 1 โครงการ หรือ 1 กระบวนงาน)  
5.4.1.11 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑและ

ปฏิบัติตามแผน 
5.4.1.12 จํานวนองคความรูที่วิทยาลัยนําเขา Website KM สถาบัน

พระบรมราชชนก อยางนอยปละ 1 เรื่อง 
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5.4.1.13 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
วิทยาลัยสูระดับบุคคล 

5.4.1.14 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัย 

5.4.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) ของรองผูอํานวยการวิทยาลัย ประกอบดวย 
2 สวน  คือหนาที่อาจารยผูสอนและหนาที่บริหาร  

5.4.2.1 รองงานวิชาการ ในฐานะอาจารยผูสอน  
1. รอยละของนักศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรกเพ่ิมสูงขึ้นกวาปที่ผานมาอยางนอยรอยละ 20 
2. รอยละของรายวิชาที่สงเสริมใหเกิดอัตลักษณบัณฑิตที่วิทยาลัย

กําหนดตอรายวิชาที่เปดสอนโดยอาจารยประจํา 
3. ระดับความพึงพอใจของการบริหารหลักสูตรของอาจารยและ

นักศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป 
4. รอยละรายวิชาที่เปดสอนโดยอาจารยประจํามีผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระดับดี (คะแนนมากกวา 3.51 คะแนน) ขึ้นไป 
5. รอยละของรายวิชาที่เปดสอนโดยอาจารยประจํามีการวิจัยใน

ชั้นเรียน 
6. รอยละของความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน 
7. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
8. รอยละของความสําเร็จของการจัดทํา SAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
9. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูล 
10. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีรับผิดชอบ 
12. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
13. ระดบัประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
14. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

รับผิดชอบในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
15. ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 
5.4.2.2 รองงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา  

1. รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการทุกตัวชี้วัด 
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2. มีการเผยแพรผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญา
ทองถิ่นในระดับชาติ / นานาชาต ิ

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา 
งานปกครองหอพัก งานทุน งานแนะแนวและใหคําปรึกษาในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51) 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงานทํานุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51 คะแนน) 

5. มีโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตของวิยาลัยครบทุกดาน 

6. โครงการที่ดําเนินงานตามแผนมีการดําเนินงานตามกระบวนการ
คุณภาพ (PDCA) ครบถวนอยางนอยรอยละ 100 

7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่
ไดรับมอบหมาย 

8. รอยละของความสําเร็จของอาจารยในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

9. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให
คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบริการขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

10. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 
11. ระดับความสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอน 
12. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูล 
13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของการสงเสริม

สุขภาพ 
14. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
15. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทรีับผิดชอบ 
16. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
17. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
18. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

รับผิดชอบในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
19. รอยละความสําเร็จของอาจารยในการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 
5.4.2.3 รองงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมตําราและผลงานวิชาการ 

1. ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
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2. รอยละของโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน
ไดรับการติดตามใหมีการดําเนินการตามแผน 

3. รอยละของโครงรางการวิจัยที่ขออนุมัติเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอกผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยและคณะกรรมการ
จริยธรรม 

4. รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพ
ที่นําไปใชประโยชน 

5. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
6. จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
8. จํานวนภาควิชามีการจัดทําตําราอยางนอย 1 เรื่อง 
9. รอยละของการผลิตผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมตออาจารย

ประจําเทากับ 10 
10. จํานวนผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมไดรับการจดสิทธิบัตร 
11. จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาติ 
12. รอยละของรายวิชาทางการพยาบาลที่มีเอกสารคําสอนเปน

รูปเลมสมบูรณกอนเปดภาคการศึกษา 
13. ความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 
14. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูล 
15. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีรับผิดชอบ 
17. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
18. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

รับผิดชอบในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
19. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

5.4.2.4 รองงานบริการวิชาการ 
1. รอยละของผูรับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

(คะแนนมากกวา3.51) 
2. รายรับจากการบริการวิชาการอยางนอยรอยละ 30 จาก

คาลงทะเบียน 
3. จํานวนภาควิชามีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัยอยางนอยภาควิชาละ 1 รายวิชา 



104 

4. จํานวนผลงานวิชาการที่มีการพัฒนามาจากการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

5. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการมากกวา 3.51 คะแนน 

6. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามากกวา 3.51 คะแนน 

7. ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

8. ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน/การวิจัย 

9. ความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 
10. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูล 
11. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
12. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีรับผิดชอบ 
13. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
14. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
15. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

รับผิดชอบในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
5.4.2.5 งานยุทธศาสตร 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. ปการศึกษาปจจุบันสูงขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมา 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สบช. ปการศึกษา ปจจุบันสูงขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมา 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. ปการศึกษา ปจจุบันสูงขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมา 

4. รอยละของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธที่บรรลุเปาหมาย 
5. ความพึงพอใจตอระบบบริหารปงบประมาณปจจุบันสูงกวาหรือ

เทากับปงบประมาณที่ผานมา 
6. รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาองคกรในปงบประมาณ

ปจจุบันที่ไดมีการดําเนินงาน 
7. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะ

ตามที่วิทยาลัยกําหนด 
8. ความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบการพัฒนาบุคลากรในระดับ

ดีขึ้นไป(คะแนนมากกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
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9. รอยละของบุคลากรไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

10. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ยดีขึ้นไป 

11. ความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 
12. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูล 
13. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
14. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 
15. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีรับผิดชอบ 
16. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
17. รอยละของการพัฒนาอาจารยตามลักษณะงานความเชี่ยวชาญ/

สมรรถนะ 
18. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
19. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

รับผิดชอบในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
20. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเอง 
21. ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ

องคกร 
5.4.2.6 งานบริหาร 

1. รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย(ทุกงาน) 

2. การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา(ทุกงาน) 
 

5.4.3 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน(KPI) ของหัวหนางาน 
5.4.3.1 งานยุทธศาสตร 

1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
2. ระดับความสําเร็จของการผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

ทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาผานในครั้งแรก 
4. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
5. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
6. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ย3.51 ขึ้นไป 
7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
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8. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
9. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ

ในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
10. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให

คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบริการขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
11. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ  
12. ความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 
13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของการสงเสริม

สุขภาพ 
14. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
15. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการในงาน

ทีร่ับผิดชอบ 
16. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
17. รอยละของการพัฒนาอาจารยตามลักษณะงานความเชี่ยวชาญ/

สมรรถนะ 
5.4.3.2 งานจัดการศึกษา 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาผานในครั้งแรก 
2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
3. ระดับความสําเร็จของการผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 
4. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
5. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
6. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ย3.51 ขึ้นไป 
7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
8. รอยละของความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
9. ระดับประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
10. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

รับผิดชอบในดานระบบกลไกและการจัดการเรียนการสอน 
11. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให

คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบริการขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
12. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
13. ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 
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14. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
15. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีร่ับผิดชอบ 
17. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
5.4.3.3 งานทะเบียนและวัดผล 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาผานในครั้งแรก 
2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
3. ระดับความสําเร็จของการผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยและ

นวตักรรม ทางดานสุขภาพที่นําไปใชประโยชน 
4. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
5. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
6. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ย3.51 ขึ้นไป 
7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
8. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให

คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบรกิารขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
10. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
11. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
12. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีร่ับผิดชอบ 
13. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
5.4.3.4 งานวิจัย การจัดการความรู 

1. รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพ
ที่นําไปใชประโยชน 

2. ระดับความสําเร็จของการผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยและ
นวตักรรมทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 

3. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
หรือมีการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาผานในครั้งแรก 
6. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
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7. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
8. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ย3.51 ขึ้นไป 
9. รอยละของความสําเร็จของการจัดทํา SAR ตามตัวบงชี้คุณภาพ

ที่ไดรับมอบหมาย 
10. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให

คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบริการขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
11. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 
12. ระดับความสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ

กับการวิจัย 
13. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
14. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
15. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีร่ับผิดชอบ 
16. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
5.4.3.5 งานบริการวิชาการ 

1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาผานในครั้งแรก 
3. ระดับความสําเร็จของการผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

ทางดานสุขภาพที่นําไปใชประโยชน 
4. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
5. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
6. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ย3.51 ขึ้นไป 
7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
8. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให

คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบริการขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
10. ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน 

การสอน/การวิจัย 
11. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีร่ับผิดชอบ 
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14. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม
เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 

5.4.3.6 พัฒนานักศึกษา 
1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาผานในครั้งแรก 
3. ระดับความสําเร็จของการผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

ทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 
4. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
5. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
6. รอยละของตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยผานเกณฑในระดับเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
7. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพที่

ไดรับมอบหมาย 
8. รอยละความสําเร็จของอาจารยในการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาเรื่องการให

คําปรึกษาทางวิชาการการแนะแนว การจัดบริการขอมูลขาวสาร การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
10. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
11. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ 
12. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของการสงเสริม

สุขภาพ 
13. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
14. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการใน

งานทีรับผิดชอบ 
15. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเปนไปตาม

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 
16. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตนเอง 

5.4.4 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) ของอาจารยพยาบาล 
5.4.4.1 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน(KPI)ของงานวิชาการ 

1. รอยละของนักศึกษาที่สอบวัดความรูผานครั้งแรกในรายวิชาที่
รับผิดชอบ(วิชาการ) 

2. คะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย (วิชาการ) 
3. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทํา มคอ (วิชาการ) 
4. คะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย (วิชาการ) 
5. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทํา มคอ (วิชาการ) 
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6. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
(ทุกงาน) 

7. ผลลัพธของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.(วิชาการ) 
8. จํานวนภาระงานสอน (หนวยชม.ตอสัปดาห) (วิชาการ) 
9. รอยละบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานที่จําเปนตามหลักสูตรที่

กําหนดระดับดีข้ึนไป(วิชาการ) 
10. รอยละของบัณฑิตท่ีสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการผลิตที่

วิทยาลัยกําหนด 
11. จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับ

ระดับชาติ(วิชาการ/วิจัย) 
12. จํานวนของบัณฑิตพยาบาลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 

การพัฒนาสุขภาพชุมชนในระดับเขต/ชาติ (วิชาการ/กิจการนักศึกษา) 
13. จํานวนของบัณฑิตพยาบาลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 

วิชาชีพ/ผูบริหารองคกร (วิชาการ/กิจการนักศึกษา) 
14. รอยละบัณฑิตที่ผานเกณฑเปนนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง         

ผลการประเมินของครูพ่ีเลี้ยงอยูในระดับดีข้ึนไป (วิชาการ) 
15. รอยละของบัณฑิตที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือขอสอบ

มาตรฐานไดในครั้งแรก(วิชาการ) 
16. รอยละของบัณฑิตที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก

ตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 
17. รอยละของบัณฑิตที่สอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชา

ทางการพยาบาลที่รวมรับผิดชอบผานครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
18. จํานวนชุมชนหรือภาคสวนที่ทําพันธะสัญญาความรวมมือในการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัย (วิชาการ) 
19. รอยละของภาควิชาที่เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษา 

(วิชาการ) 
20. ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (วิชาการ) 
21. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต นายจาง และผูประกอบการ

ตอคุณภาพระบบการศึกษาของวิทยาลัย(วิชาการ) 
22. รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑการประเมินระดับอุดมศึกษา

(วิชาการ) 
23. รอยละตัวชี้วัดในระบบประกนคุณภาพการศึกษาที่ผานเกณฑ

ระดับด(ีวิชาการ) 
24. รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามอัตลักษณและจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพ (วิชาการ) 
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25. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะรายบุคล 
26. ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการผูใชบัณฑิต 
27. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษา

เปาหมาย 
28. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
29. จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

5.4.4.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) ของงานบริการวิชาการวิจัยและตํารา 
1. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 
2. คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค(วิจัย) 
3. คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ(วิจัย) 
4. คะแนนถวงน้ําหนักของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป

ใชประโยชน(วิจัย) 
5. ระดับความสําเร็จของการจัดทําหนังสือ/ตํารา(ตํารา) 
6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการวิจัย (วิจัย) 
7. รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและนําไปใช

ประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา (นวัตกรรม) ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย(บริการวิชาการ) 

8. จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับ
ระดบัชาติ(วิชาการ/วิจัย) 

9. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาเพ่ือการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ(บริการวิชาการ) 

10. รอยละของผูเขาการอบรมที่ผานเกณฑสมรรถนะและอัตลักษณ
การใหบริการสุขภาพโดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแตละหลักสูตร/การฝกอบรม(บริการ
วิชาการ) 

11. รอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะ
และอัตลักษณการใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการพัฒนาในระดับดีขึ้นไป(บริการ
วิชาการ) 

12. จํานวนเครือขายการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระดับชุมชน
(บริการวิชาการ) 

13. จํานวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร/การฝกอบรมระยะสั้น/การ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหรือภาคสวนอื่นๆ(บริการวิชาการ) 

14. จํานวนกิจกรรมความรวมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังคนดานสุขภาพระหวางวิทยาลัยกับชุมชนหรือทุกภาคสวน(บริการวิชาการ) 
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15. จํานวนรายไดจากการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ(บริการวิชาการ) 
16. จํานวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร/การฝกอบรมระยะสั้นที่มี

การดําเนินงานอยางครบวงจร(บริการวิชาการ) 
17. รอยละของบุคลากรวิทยาลัยที่เปนวิทยากรในหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรหรือการฝกอบรมแกบุคลากรสาธารณสุข(บริการวิชาการ) 
18. จํานวนองคความรู/นวัตกรรมทางสุขภาพที่นําไปใชใหเกิด

ประโยชนและสามารถตอบสนองตอระบบการสาธารณสุขของชุมชนและ/หรือชี้นํานโยบายการพัฒนา
ดานสุขภาพในภูมิภาคอินโดจีน(นวตักรรม) 

19. จํานวนบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยและไดรับรางวัลผลงาน
วิชาการ/วิชาชีพระดับชาติ/นานาชาต(ิวิจัย) 

20. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะรายบุคล 
21. ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการผูใชบัณฑิต 
22. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษา

เปาหมาย 
23. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
24. จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

5.4.4.3 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน(KPI)ของงานกิจการนักศึกษา 
1. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

(ทุกงาน) 
2. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา(กิจการนักศึกษา) 
3. จํานวนของบัณฑิตพยาบาลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

การพัฒนาสุขภาพชุมชนในระดับเขต/ชาติ(วิชาการ/กิจการนักศึกษา) 
4. จํานวนของบัณฑิตพยาบาลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

วิชาชีพ/ผูบริหารองคกร(วิชาการ/กิจการนักศึกษา) 
5. รอยละความพึงพอใจตอระบบการบริการนักศึกษา (กิจการนักศึกษา) 
6. รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑสุขภาพดี (กิจการนักศึกษา) 
7. รอยละของนักศึกษาไดรับรางวัลดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมในระดับชาติ (กิจการนักศึกษา) 
8. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต นายจาง และผูประกอบการ

(วิชาการ/กิจการนักศึกษา) 
9. รอยละความพึงพอใจตอระบบการบริการนักศึกษา (กิจการนักศึกษา) 
10. รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑสุขภาพดี (กิจการนักศึกษา) 
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะรายบุคล 
12. ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการผูใชบัณฑิต 
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13. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษา
เปาหมาย 

14. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

15. จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
5.4.4.4 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) ของงานยุทธศาสตร 

1. ระดับความสําเร็จของการลงขอมูลฐานขอมูลสวนบุคคล (แผน
ยุทธศาสตร) 

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเอง (แผนยุทธศาสตร) 
3. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน (แผน

ยุทธศาสตร) 
4. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

(ทุกงาน) 
5. รอยละของกลุมงานที่ผานเกณฑมาตรฐานการควบคุมภายใน

และการจัดการความเสี่ยง (แผนยุทธศาสตร) 
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพ

แหงชาติ(TQA) (แผนยุทธศาสตร) 
7. จํานวนเครือขายความรูเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิกส (แผนยุทธศาสตร) 
8. รอยละตออาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจํา 

(แผนยุทธศาสตร) 
9. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรตอคนตอป (แผนยุทธศาสตร) 
10. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนา

รายบุคคล(แผนยุทธศาสตร) 
11. รอยละบุคลากรที ่ผานเกณฑสมรรถนะของวิทยาลัย (แผน

ยุทธศาสตร) 
12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน(แผนยุทธศาสตร) 
13. รอยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทํา KM/วิจัย/

นวตักรรม (แผนยุทธศาสตร) 
14. รอยละของดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากร (แผนยุทธศาสตร) 
15. ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี (good 

practice) (แผนยุทธศาสตร) 
16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
17. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะรายบุคล 
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18. ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการผูใชบัณฑิต 
19. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษา

เปาหมาย 
20. จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
21. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
22. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
23. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานการสงเสริมสุขภาพ124 

 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
 
กระทรวงสาธารณสุข  
 กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการรักษา ปองกัน สงเสริมฟนฟูสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนทั้งสุขภาพทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง เปนพลเมืองที่
มีมีคุณภาพ แตดวยเหตุผลและความจําเปนหลายประการทําใหกระทรวงสาธารณสุขตองมีภารกิจใน
การผลิตพยาบาลและบุคคลากรดานสาธารณสุขอื่นๆ เพิ่มขึ้น เหตุผลและความจําเปนที่ทําใหเกิดการ
จัดการศึกษาพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข พอสรุปไดดังตอไปนี ้

1. กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่รับผิดชอบในการใหการบริการดานสาธารณสุขแก
ประชาชนทั้งประเทศ ทั้งในเขตเมืองและชนบท จึงจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานใหเพียงพอ
โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการใหการบริการแกประชาชน  

2. การจัดระบบการศึกษา เนนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานไดตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน  

3. การผลิตบุคลากรทางการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข  ไดผลิตเพื่อใชในโรงพยาบาล
และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมุงที่จะกระจายการบริการไปสูระดับอําเภอและตําบล 
ดังนั้นตองการรับนักศึกษาในทองถิ่นเพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิม เมื่อจบการศึกษาแลว 

4. การจัดการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาไดรับทุนการอุดหนุนในดานอาหาร 
เครื่องแบบ และท่ีพัก โดยเรียกวาทุนการศึกษา และมีสัญญาผูกพันในการรับราชการตามสถานที่และ
ระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อใหการจัดอัตรากําลังในสถานบริการเพียงพอ 

5. การขยายการผลิต ถาหากใชเฉพาะสถาบันของทบวงมหาวิทยาลัย จะมีขอจํากัดในการ
วางแผนการศึกษา และการกระจายอัตรากําลังไมเปนไปตามแผนของการบริการสาธารณสุข แตถา
กระทรวงสาธารณสุขมีสถาบันการศึกษารองรับอยู จะทําใหเกิดความคลองตัวทั้งการปรับแผนการ
ผลิต ขยาย ลด หรือเพ่ิมประสิทธิของบุคลากรไดตามเปาหมาย 

                                                 

 124กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยพยาบาล, “แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน(PA)” (แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) วิทยาลัยพยาบาล 5 เครือขาย จํานวน 15 แหง, 
2555), 1-40. 
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6. กระทรวงสาธารณสุขมีความพรอมดานแหลงฝกภาคปฏิบัติในสถานบริการทุกระดับ
และมีระบบประสานงานในกรม กอง และจังหวัดตางๆที่อยูภายใตนโยบายเดียวกัน 

7. การจัดการศึกษาพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข จะสอดคลองกับการบริการสาธารณสุข
ของรัฐ และสามารถที่จะพัฒนาผลผลิตใหสอดคลองกับนโยบายการบริการสาธารณสุขของประเทศ 
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนใหญ 

8. การมีวิทยาลัยพยาบาลตั้งกระจายอยูในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ มีสวนชวยสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข และการบริการสังคมและชุมชนของจังหวัด และจังหวัดใกลเคียงที่เปนแหลง
ฝกปฏิบัติของมหาสิทยาลัยพยาบาลนั้นๆ 
 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวทําใหกระทรวงสาธารณสุขตองทําการผลิตพยาบาล
ขึ้นเพื่อใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนชาวไทย โดยมีวิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
พยาบาลออกไดเปน 5 ระยะ ดังตอไปนี้ 
 ระยะที่ 1 เปนระยะกอนการตั้งกระทรวงสาธารณสุข (กอนพ.ศ.2485) ในระยะแรก พ.ศ. 
2431 การผลิตแพทยและพยาบาลแผนปจจุบันจะอยูในสังกัดของกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ 
ตอมาไดโอนไปสังกัดกรมศึกษาธิการกระทรวงธรรมการ สังกัดคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภายใตกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาการ การผลิตกําลังคนในสวนนี้
เปนการผลิตกําลังคนระดับวิชาชีพสูง สวนการผลิตคนในระดับผูชวยเพื่อปฏิบัติงานดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคกรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดมีการผลิตดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคกรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดมีการผลิตผดุงครรภและผูชวย
แพทยขึ้นตั้งแตพ.ศ. 2474 
 ระยะที่ 2 เปนระยะเริ่มตนกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2485-2494) เมื่อมีการจัดตั้ง
กระทรวงสาธารณสุขขึ้นใน พ.ศ. 2485 ไดรวมเอาสถาบันการศึกษาที่ผลิตกําลังคนดานสุขภาพเขาไว
ในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด โดยอยูภายใต 3 กรมหลัก คือ  1)กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
รับผิดชอบการผลิตกําลังคนระดับวิชาชีพชั้นสูง ไดแก แพทย พยาบาล ฯลฯ โดยเปนการผลิตกําลังคน
ขึ้นเพื่อระบบบริการสุขภาพโดยทั่วไป ไมจํากัดเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 2) กรมการแพทย ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดการบริการในโรงพยาบาล ทั้งในเมืองหลวงและตางจังหวัด ดําเนินการผลิตกําลังคน
เพื่อใชในโรงพยาบาลตางจังหวัด ไดแก พยาบาลในลักษณะผลิตเพื่อใชเองในหนวยงานของกระทรวง
สาธรณสุข 3) กรมสาธารณสุข ดําเนินการผลิตผดุงครรภ และผูชวยแพทย เพื่อใชในสุขศาลา/
สํานักงานผดุงครรภแระทรวงสาธารณสุขเชนเดียวกัน ในระยะนี้กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ
ทั้งสถานบริการสุขภาพและสถานศึกษาไปดวยพรอมๆ กัน สถาบันการศึกษาจึงมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับระบบบริการสุขภาพ 
 ระยะที่ 3 เปนระยะขยายการผลิตกําลังคนใชเองของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2495-
2516)  ระยะนี้เริ่มมีการขยายการผลิตกําลังคนระดับผูชวยเพิ่มขึ้นหลายสาขาวิชา และขยายโรงเรียน
พยาบาลและโรงเรียนอื่นๆ เพิ ่มขึ ้น 3 กรม อันไดแก กรมการแพทย กรมอนามัย และ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยมุงเนนการผลิตกําลังคนเพื่อใชเองในระบบบริการทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2502 ไดมีการแยกกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไป
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ยังสังกัดสํานักรัฐมนตรี และสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2515 ตามลําดับ ซึ่งในสวนนี้มุง
ตอบสนองระบบการบริการสาธารณสุขโดยทั่วไปไมเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
 ระยะที่ 4 เปนระยะปรับขยายโครงสรางและมาตรฐานการผลิต (พ.ศ.2517-2535)เปน
ระยะที่มีการปรับขยายโครงสราง และมาตรฐานการผลิตกําลังคนเพื่อใชเองของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยอยูภายใตกรมหลัก 5 กรม ตามความรับผิดชอบและความชํานาญของแตละกรม อันไดแก  
1) สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกองงานวิทยาลัยพยาบาลดูแลวิทยาลัยพยาบาล 23 แหง และ
กองฝกอบรมดูแลวิทยาลัยสาธารณสุข 4 แหง ทั้ง 2 กองนี้รับผิดชอบการผลิตพยาบาล พยาบาล
เทคนิค ผู ชวยพยาบาล พนักงานอนามัย ทันตาภิบาล และผู ชวยเภสัชกร 2) กรมการแพทย 
รับผิดชอบสถานศึกษา 8  แหง ดําเนินการผลิตเจาหนาที่ระดับผูชวยเฉพาะทางตางๆ เชน เจาหนาที่
รังสีการแพทย เจาหนาที่เซลวิทยาฯลฯ 3)กรมอนามัย รับผิดชอบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ 7 แหง 
ดําเนินการผลิตผดุงครรภ เพื่อปฏิบัติงานในศูนยอนามัยแมและเด็ก โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย 
และสํานักงานผดุงครรภ  4)กรมวิทยาศาสตรการแพทย รับผิดชอบสถานบันการศึกษา 1 แหง 
ดําเนินการผลิตเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 5)กรมควบคุมโรคติดตอ รับผิดชอบวิทยาลัย
พยาบาล 2 แหง ดําเนินการผลิตผูชวยพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโรคติดตอของกรม 
ระยะนี้การผลิตกําลังคนเพื่อใชเองของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการขยายไปมาก ทั้งจํานวนและ
ประเภท ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวของระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระยะนี้
กระทรวงไดรวมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน ในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ         
ทุกสาขา และยังมีการอบรมพัฒนาทักษะความรูแกบุคคลากรสาธารณสุข ทั้งดานบริการและวิชาการ 
 ระยะที่ 5 เปนระยะการสรางเอกภาพในการบริหารการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2536 จนถึงปจจุบัน) เริ่มจากการรวมเอาสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่
กระจัดกระจายในหลายกรม กอง เขารวมไวในสังกัด “สถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข” ซึ่งมี
ฐานะเปนหนวยงานระดับสูงกวากองแตต่ํากวากรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 
26 กุมภาพันธ 2536 ตอมาในวันที่ 27 กันยายน 2537  สถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข 
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลเดชวิกรม 
พระบรมราชนก เปนชื่อสถาบันวา “สถาบันพระบรมราชนก” ในปจจุบัน 
 
สถาบันพระบรมราชชนก  
 สําหรับการบริหารและการจัดการศึกษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน 
สถาบันพระบรมราชนก สังกัดสํานักงานปลัดกะรทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่รับผิดชอบดาน
การผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ใหแก
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชนก มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 5 ประการ คือ  

1. เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและความตองการผลิตและพัฒนาบุคคลกรดาน
สาธารณสุข 

2. จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการสาธารณสุขใหสอดคลองและตอบสนอง
นโยบายและความตองการกําลังคนดานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารสุข 

3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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4. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการดานการศึกษาและการฝกอบบรมบุคลากรดาน
สาธารณสุข 

5. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 
 นอกจากนั้นยังใหความรวมมืออยางใกลชิดกับหนวยงานตางๆในดานการผลิตและพัฒนา
บุคลากร ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค อาทิเชน ฝายพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐานใน
สํานักงานสาฝารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาวิชาการในกรมตางๆมหาวิทยาลัย และไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงสาธารณสุขใหจัดทําเรื่อง โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย 
เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแพทยอีกดวย    
 นโยบายดานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสาธารณสขุ มีดังตอไปนี้ 
 1. ดานการผลิตบุคลากรสาธารณสุข 

1.1 จะตองผลิตบุคลากรในดานสาขาตางๆที่มีคุณภาพ ตองสนองตอความตองการของ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก ตามความจําเปนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อใหครอบคลุมการ
บริการในกลุมเปาหมายที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการได 

1.2 สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในสังกัดพัฒนาบทบาทและคุณภาพให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานกําลังคนของประเทศ 
 สวนแนวทางในการดําเนินงานดานการผลิตบุคลากร จะผลิตบุคลากรในสาขาที่เปน
ความตองการของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการนั้นๆพัฒนา
สถาบันการศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพในการผลิต และพัฒนาบทบาทดานการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
 2. ดานการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
  บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปน
ระบบ สอดคลองกับภารกิจความรับผิดชอบ และสถานการณในพื้นที่ดวยกระบวนการพัฒนาที่
เหมาะสมกับสถานการณ โดยการมีสวนรวม และระดมทรัพยากรจากภาคีความรวมมือในสังคมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน 
 
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 การบริหารและการจัดการศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   ไดรับพระราชทานนามเปนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
และตามดวยชื่อเดิม ยกเวนวิทยาลัยพยาบาลที่ไดรับพระราชทานชื่ออยูกอนแลวใหคงชื่อที่ไดรับ
พระราชทานตอไป ปจจุบันกระทวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยพยาบาลจํานวนทั้งสิ้น  29 แหง ที่
กระจายอยูตามภูมิภาค 5 ภูมิภาคเครือขาย 
 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่
รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานการสาธารณสุข โดยมีบทบาทหนาที่ตามบันทึก สธ
0213/4664 ลงวันที่ 25 มกราคม 2538 ดังตอไปนี้  ผลิตกําลังคนดานสาธารณสุข พัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนดานสาธารณสุข วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกําลังคนดานสาธารณสุข จัดบริการสาธารณสุข
สาธิตที่เหมาะสม บริการวิชาการดานการแพทยและสาธารณสุขแกสังคม สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา 
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ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การพัฒนาและประชาธิปไตย สําหรับบทบาทในขอที่ 4 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหวิทยาลัยทุกแหงในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก เปนสถาน
บริการสาธารณสุขอีกสถานะหนึ่งตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 669/2538 วันที่ 7 
มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยใหวิทยาลัยมีหนาที่รับผิดชอบ คือ จัดบริการสาธารณสุขในดานตางๆที่
เหมาะสมแกประชาชนทั่วไป และเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย และฝกภาคปฏิบัติของอาจารยและ
นักศึกษา สวนการจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จะประกอบดวย  การจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ(4 ป )เปนหลักสูตรพยาบาลระดับ
วิชาชีพ รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   การจัดการ
พัฒนาความรูพยาบาลเฉพาะทางในสาขาตางๆเปนการอบรมระยะสั้น 4-6 เดือน ในหลักสูตรการ
พยาบาลเด็ก การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาลอายุรศาสตร  ปจจุบันสถาบันพระบรมราชชนก   มี
หนวยงานในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยพยาบาล 29 แหง (2557) วิทยาลัยการสาธารณสุข 7 แหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข 1 แหง โดยวิทยาลัยเหลานี้กระจายอยูทั่วไปใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศไทย ทําหนาที่ผลิตบุคลากรเปนหลักและวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุขอีก 1 แหง ทําหนาที่พัฒนาบุคลากรเปนหลัก วิทยาลัยพยาบาลจึงมีสถานภาพ เปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสถาบันพระบรมราชชนก เปนหนวยงานตนสังกัด รับผิดชอบการจัด
การศึกษาวิชาชีพใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม โดยมีภารกิจหลัก 5 ดาน ไดแก 
การผลิตบุคลากรทางการพยาบาล การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล การวิจัย การบริการวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม125  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษยวิทยาลัยพยาบาล 
   สําหรับขาราชการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข จัดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นระเบียบปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึง
ยึดถือกฎระเบียบที่ตราไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนและมีคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน เปนองคกรกลาง
บริหารบุคคล    กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในวิทยาลัยพยาบาล มีดังตอไปนี ้

1. การแสวงหาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวยกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาทรัพยากรมนุษย และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  

1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนการคาดคะเนถึงความตองการกําลังบุคลากรของ
หนวยงานเปนการลวงหนา วาตองการกําลังบุคลากรประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการ
เมื่อใดและกําหนดวิธีการที่จะไดมาซึ่งกําลังบุคลากรที่ตองการเปนการลวงหนาเชนกันวาจะไดมาจาก

                                                 

 125เพชรมณี วิริยะสืบพงศ, “การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), 
77-85. 
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ไหน อยางไร ตลอดจนกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆเพ่ือท่ีจําใชกําลังบุคคลากรที่มีอยูใหได
ประโยชนสูงสุด การวางแผนกําลังบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลประกอบดวย 

1.1.1 การจัดทําแผนเกี่ยวกับความตองการกําลังบุคคลากรโดยพิจารณาความ
ตองการ ของหนวยงาน แผนความตองการกําลังบุคลากรกําหนดในลักษณะ “อัตรากําลัง”โดยจัดทํา
ในลักษณะแผนอัตรากําลัง จะระบุจํานวนตําแหนงที่วิทยาลัยพยาบาลตองการ 

1.1.2 การวางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งกาํลังบุคลากรที่ตองการ ซึ่งเปนการกําหนด
วิธีการที่จะไดมาซึ่งกําลังคนที่ตองการเปนการลวงหนาจะไดมาจากไหน อยางไร  
  เนื่องจากอาจารยพยาบาลเปนสาขาวิชาชีพที่สถาบันการศึกษาผลิตไมเพียงพอกับ
ความตองการของหนวยงาน ดังนั้นสํานักงาน ก.พ. จึงไดพิจารณาอนุมัติใหวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 29 แหง 
ในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปนผูผลิตบุคลากรเอง เมื่อสําเร็จการศึกษาก็
บรรจุเขารับราชการทันท ี

1.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย  ในวิทยาลัยพยาบาลมีวิธีการสรรหา 3 วิธีคือ  
  วิธีที ่1 จัดการศึกษา  ขึ้นเพื่อเตรียมคนมารับราชการในวิทยาลัยพยาบาลโดยเฉพาะ 
โดยการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตอในวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 29 แหง 
  วิธีที ่2 การประกาศรับสมัครเพื่อรับบุคคลเขารับราชการ เปนวิธีการสรรหา
บุคลากรจากภายนอกหนวยงานเขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน วิธีนี้อาจกระทําไดอยางกวางขวาง เชน 
การรับโอนบุคคลจากหนวยงานอื่นที่มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
  วิธีที ่3 เปนการสรรหาทรัพยากรมนุษยเขารับราชการภายในหนวยงาน เปนการ
กระทําโดยการเลือกสรรหรือเลื่อนตําแหนงบุคลากรในหนวยงาน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยพิจารณาความรู ความสามารถและความเหมาะสม 

1.3 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการคัดคนที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน
เขามาปฏิบัติราชการ การคัดเลือกบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล มีขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 ตรวจคุณสมบัติในทางกายภาพ คุณวุฒิและพฤติกรรมใหไดตามทีก่ําหนดไว 
  ขั้นที่ 2 การสอบแขงขันและการคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการใน
วิทยาพยาบาล มี 2 วิธี  การสอบแขงขัน และการคัดเลือก 
  ขั้นที่ 3 การใหทดลองปฏิบัติราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลา 6 เดือน 
ถาปรากฏวาความประพฤติไมดีหรือไมมีความรู ความสามารถเพียงพอก็ใหออกจากราชการ 
  การทํานุบํารุงและรักษาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวย การจายคาตอบแทน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล 

1. การจายคาตอบแทน  คาตอบแทนในการทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และคาจาง และคาตอบแทน
แบบจูงใจ ไดแก  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลจะไดรับเงินเดือนตามตําแหนง
ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนในอันดับนั้น ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน ซึ่งประกาศในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2538 การเลื่อนขั้น
เงินเดือนใชหลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นิยมปฏิบัติกันอยูในขณะนี้มี อยูหลายหลักเกณฑ 
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เชน การสอบ การดูผลการปฏิบัติงาน ระบบอาวุโส การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล
ในวิทยาลัยพยาบาล แบงเปน 2 รูปแบบ คือ1.)สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลที่ทางราชการจัด
ให โดยใชเงินงบประมาณซึ่งเบิกจายจากงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจําและจากงบกลาง เปนตน เปนสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลที่รัฐจัดใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
ทั่วไป ซึ่งบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลจัดวาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ จึงไดรับสวัสดิการใน
รูปแบบนี้ 2)สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลที่หนวยงานจัดใหเพิ่มเติม  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวิทยาลัยพยาบาล แบง
การดําเนินการเปน 2 รูปแบบคือ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยสํานักงาน ก.พ. ในฐานะที่เปนองคการบริหารงาน
บุคคลกลาง เปนผูดําเนินการพัฒนาขาราชการในดานตาง ๆ ดังนี้คือ 

1.1 การอบรมปฐมนิเทศขาราชการใหม 
1.2 การอบรมการบริหารงานบุคคล 
1.3 การอบรมเทคนิคการบริหาร 
1.4 การอบรมการบริหารงานสารบรรณ 
1.5 การอบรมเทคนิคในการฝกอบรม 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่วิทยาลัยพยาบาลเปนผูจัดขึ้น ซึ่งมีหลายวิธี
ดังตอไปนี ้

2.1 การปฐมนิเทศอาจารยพยาบาลที่บรรจุใหม อาจารยพยาบาลที่บรรจุใหมจะ
ไดรับการแนะนําใหรูจักอาจารยทั้งหมดในวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความอบอุน  

2.2 การใหโอกาสอาจารยพยาบาลไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เชน ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดหนวยงานอื่น 
 การใหพนจากงาน การใหพนจากงานหรือการออกจากราชการของบุคลากรในวิทยาลัย
พยาบาลนั้น เปนไปตามระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หมวด 6 วาดวยเรื่องการออกจากราชการ มาตรา 112 (สวัสดิการ
สํานักงาน ก.พ. 2535 : 41-45) ความวา “ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ (1) ตาย  
(2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ (3)ลาออกจากราชการและไดรับ
อนุญาตใหลาออก หรือลาออกมีผลตามมาตรา 113(4) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา 54  มาตรา 67  
มาตรา 107  มาตรา 114 มาตรา 115  มาตรา 116  มาตรา  118  หรือมาตรา 123 หรือ (5) ถูกสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไลออก  วันออกจากราชการ ตาม (4) และ (5) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.วางไว  
สวนการตอเวลาราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ตองออกจากราชการตาม (2) รับราชการตอไป
จนกระทํามิได” 
 สรุปกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พบวาวิทยาลัยพยาบาลใชระเบียบปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษยโดย 7 
ขั้นตอน ระเบียบที่ตราไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน มีรายละเอียดดังนี้ วางแผน
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ทรัพยากรมนุษย การสรรหาทรัพยากรมนุษย  การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย การทํานุบํารุงและการ
รักษาทรัพยากรมนุษย  การจายคาตอบแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการใหพนจากงาน 

 สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกนั้น มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยพยาบาล 
29 แหง   วิทยาลัยการสาธารณสุข 7 แหง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข 1 แหง 
โดยวิทยาลัยเหลานี้กระจายอยูทั่วไปในสวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศไทย ทําหนาที่ผลิต
บุคลากรเปนหลักและวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขอีก 1 แหง ทําหนาที่พัฒนาบุคลากรเปนหลัก 
วิทยาลัยพยาบาลจึงมีสถานภาพ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสถาบันพระบรมราชชนก เปน
หนวยงานตนสังกัด รับผิดชอบการจัดการศึกษาวิชาชีพใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนใน
สังคม โดยมีภารกิจหลัก 5 ดาน ไดแก การผลิตบุคลากรทางการพยาบาล การพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปจจุบันสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัดทั้งหมด อยูในระหวางการเตรียม
ความพรอมเพื่อปรับองคกรเปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิรูประบบ
ราชการของกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหปรับสถาบันพระบรมราชชนกไปเปนหนวยงานในกํากับ
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกขึ้นใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล และสถาบันอุดมศึกษาที่ไมเปนสวนราชการ ในรางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก 
ฉบับที่ผานความเห็นชอบของวุฒิสภาแลวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ในหลักการและเหตุผล
กําหนดให “สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคลสามารถดําเนินกิจการได
โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา.” และในหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 6 กลาววา ให
สถาบันเปนสถานศึกษาและวิจัยที่มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา การดําเนินการและสงเสริม
การวิจัย พัฒนาองคความรู ใหบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สําหรับโอกาสที่สําคัญคือ สังคมเปลี่ยนไปเปนสังคม
ฐานความรู ทําใหตองพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีทักษะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
การเรียนรูตลอดชีวิต และภาวะคุกคามที่สําคัญคือ มีสถาบันการศึกษาอื่นที่มีศักยภาพผลิตบุคลากร
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น เชนมหาวิทยาลัยราชภัฎและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพิ่ม ทําใหเปนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังสถาบันอื่น ใหพัฒนาและสรางองคความรูใหมและเชื่อมโยงแหลง
เรียนรูไดงายขึ้น ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาสถาบันพระบรมราชชนก ควรเรงรัดพัฒนาผูบริหาร
อาจารย บุคลากร ใหมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ และพัฒนาการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคูกันไปกับการพัฒนา
ระบบเพื่อใหสามารถเปลี่ยนผานเขาสูระบบใหมไดโดยเรียบรอยและราบรื่น และจากการประเมิน
ความพรอมลาสุด ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงและผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีความเห็นสอดคลองกันวา เห็นควรปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย มาเสนอพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสถาบันเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแทน โดยจะนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชโดยอนุโลม ผลจากการมีพระราชบัญญัติดังกลาว จะทํา
ใหอาจารยของสถาบันยังคงมีความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ สถาบันมีอํานาจประสาทปริญญา



122 

แกผูสําเร็จการศึกษาไดเองรวมทั้งมีความคลองตัวในดานการบริหารและวิชาการในระดับหนึ่ง ถึงแม
จะไมคลองตัวเทากับการเปนหนวยงานในกํากับก็ตาม นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดให
วิทยาลัยในสังกัด จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย เพื่อเปน
หลักประกันในการผลิตบุคลากรใหมีคุณภาพ อันจะนําไปสูการใหบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพแก
ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก สถาบันพระบรมราชชนกจึงมี
การพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา และเกณฑการตัดสิน126 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ปจจุบันวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไดนําระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(performance management) มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานและนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการมาใชในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน โดยเริ่มใชในป พ.ศ.2553 ตาม
หลักเกณฑและวิธีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด” โดยนําผลการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานมา
ใชในการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) มาใชในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินทุก 6 เดือน โดยใชวิธีประเมินแบบ 360 องศา โดยที่
วิทยาลัยแตละแหง จะดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน(ก.พ.)กําหนด มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน จากนั้นแปลงตัวชี้วัดกลยุทธของ
องคกรสูการปฏิบัติ และถายทอดตัวชี้วัดลงสูหนวยงานและผูปฏิบัติเปนตัวชี้วัดรายบุคคล สําหรับ
สมรรถนะใชสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เปนบุคลาการดานการ
สงเสริมการศึกษา อางอิงตามสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลงาน (KPI ) และคําอธิบายตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่วิทยาลัยแตละแหงกําหนด จะมีการประชุม
ตกลงรวมกันกําหนด สวนใหญจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาเชน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของสถาบันพระบรมราชชนก ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาองคกร
มหาชน (สมศ.) ตัวชี้วัดของสภาการพยาบาลหรือตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) รวมทั้งตัวชี้วัดตามความสําเร็จของงานทั้งสวนบุคคลและกลุมภารกิจ โดยวิทยาลัยแตละแหง 
จะจัดทําระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเองและจากการนําระบบการพัฒนาผลการ

                                                 

 126มณฑาทิพย สุรินทรอาภรณ, “สมรรถนะของอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล
เครือขายภาคกลางสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข,” วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ 1, 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2550): 50-55. 
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ปฏิบัติงานมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน สําหรับหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหใชผลประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับรอบการประเมินวันที่ 31 มีนาคม 2553 เปนตนไป ตามหนังสือสํานักงานก.พ.ที่ นร 
1012 / ว 20 ลงวันที ่3 กันยายน 2552 การดําเนินการของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
เปนการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งกําหนดโดยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกําหนดโดยสรรถนะ (competency) ในการ
ประเมินจะนําคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์และคะแนนประเมินสมรรถนะ นํามาคิดรวมกันเพื่อเปน
ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนําไปใชในการพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนใชเปนขอมูลในการ
ปรึกษาหารือระหวางผูปฏิบัติกับผูบังคับบัญชา เพื่อนําไปการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตอไป โดยทั่วไปน้ําหนักขององคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน
ควรมีน้ําหนักไมต่ํากวารอยละ 70 ผลคะแนนจะถูกจัดออกอยางนอยเปน 5 ระดับไดแก ดีเดน ดีมาก 
ดีพอใช และตองปรับปรุง โดยการกําหนดชวงคะแนนแตละระดับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะ
กระทําโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายซึ่งตกลง และเห็นชอบรวมกันระหวางผูปฏิบัติและ
ผูบังคับบัญชา โดยอางอิงตามความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และหรือหลักฐานที่บงชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธของงานอยางเปนรูปธรรม ซึ่งตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้น ถายทอดมาจากตัวชี้วัดองคกรจากการทํา 
การวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard : BSC) สวนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
หรือสมรรถนะ สามารถกระทําโดยอางอิงขอกําหนดสมรรถนะ และนิยามสมรรถนะที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศใช สวนการพิจารณาวาผูปฏิบัติจะไดรับการ
ประเมินจากใครขึ้นอยูกับสถานการณของสวนราชการนั้นๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเริ่มจาก
การกําหนดตัวชี้วัด (KPI ) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานง (intention) ของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุ 
แลวประเมินเปรียบเทียบผลที่ไดทําจริง (actual result) กับเกณฑเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปน
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินสมรรถนะ127  
 
การจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
 คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แตละหนวยงานสรางขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น และใชเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงานอีกทั้งยังสามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบวิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต 
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ เปนเอกสารที่ใช
ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีคําอธิบายการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ และมีรายละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง ในแตละงาน 
โดยจัดทําเปนรูปเลม สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน เปนเอกสาร

                                                 

 127สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), คูมือการกําหนดสรรถนะใน
ขาราช การพลเรือน : คูมือสมรรถนะหลัก (กรุงเทพ: บริษัทประชุมชางจํากัด, 2555), 1-33. 
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ในเชิงคุณภาพซึ่งรวบ รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักการปฏิบัติใน
หนาที่ความรับผิดชอบพรอมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาขอเสนอแนะ 
ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการตางๆขององคกร และวิธีควบคุมกระบวนการนั้น มัก
จัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอนมีหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับคนหลายคน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลาววาวิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน (work instruction) เปน
เอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะหรือแตละขั้นตอนของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มี
คําแนะนําในการทํางานและรวมทั้งวิธีที่องคกรใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด128 
 ปรัชญา ศิริภูรี กลาวถึงคูมือการปฏิบัติงานวาเปนเอกสารที่ถูกจัดเตรียมขึ้นสําหรับ
พนักงาน โดยคูมือการปฏิบัติงานจะประกอบดวย หัวขอตาง ๆ ดังนี้ คือ สรุปขั้นตอนตาง ๆ ทั้งหมด
ของระบบ,flowchart ของระบบงาน (details system flowchart), วิธีการจัดติดตั้งระบบ(job 
program Setup Instructions), ขั้นตอนการสํารองขอมูลและระบบงาน (backup procedure), 
ขั้นตอนการเรียกคืนขอมูลเพื่อนํากลับมาใชใหม (recovery and restart procedure)129 
 สรุป คูมือการปฏิบัติงานหมายถึง เอกสารที่แตละหนวยงานสรางขึ้นมา เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นและใชเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดใหความสําคัญกับการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติ งานและประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวดังนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบัน
เปนมาตร ฐานเดียวกัน ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ผูปฏิบัติงานทราบวา
ควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและ
เปาหมายขององคกร เพื่อใหผูบริหารติดตามผลงานไดทุกขั้นตอน เปนเครื่องมือในการฝกอบรม ใช
เปนเอกสารอางอิงในการทํางาน ใชเปนสื่อในการประสานงาน ไดงานที่มีคุณภาพตามกําหนด 
ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน  บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถ
ทํางานแทนกันได สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  เมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน 
ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอนและไดเขียนถึงวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดังนี้       
1) เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกันไดผลลัพธที่เหมือนกันและคงที่ 
2) ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง เพราะจะแสดงถึงลําดับ
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน 3) ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร 
เพราะจะระบุรายละเอียดอยางครบถวน 4) เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน 
ภารกิจ และเปาหมายขององคกรเพราะถาผานการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติแลว และมีการแสดง
วัตถุประสงคในการจัดทําอยางชัดเจน 5) เพื่อใหผูบริการติดตามงานไดทุกขั้นตอน เพราะมีการ
แจกจายไปยังผูเกี่ยวของทุกคนและจัดเก็บไวอางอิง 6) เปนเครื่องมือในการฝกอบรม เพราะชวยสราง

                                                 

 128สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2552), 1-30. 
 129ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ, การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ก พลพิมพ1996 จํากัด, 2552), 1-88. 
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ความเขาใจที่ชัดเจน และระบุรายละเอียดไดครบถวนมากกวาการอธิบายดวยวาจาเพียงอยางเดียว ซึ่ง
อาจอธิบายตกหลนไมครบถวน  เพราะในบางกระบวนการอาจจะมีพนักงานมากหรือเขาใหมอยูตลอดเวลา 
จึงปองกันการทํางานที่ไมเหมือนกัน 7) ใชเปนสื่อในการประสานงาน เพราะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือหนวยงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปญหาเกิดขึ้นสามารถใชในการประชุมหรือ
ประสานงานรวมกัน 8) ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 9) ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด 
10) ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 11) แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 12) บุคลากรหรือ
เจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได 13) สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และรวดเร็วเมื่อมีการ
โยกยายตําแหนง 14) ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน 15) ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปน
ระบบ 16) ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน 17) ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน 
18) ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 19) ชวยลดการตอบคําถาม 20) ชวยลดระยะเวลาใน
การสอนงาน 21) ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 22) ชวยในการออกแบบระบบงานใหม และ
ปรับปรุงงาน  
 สําหรับประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมีประโยชนอยูหลายอยาง แตขอดี
หลักๆในการทําคูมือการปฏิบัติงาน สรุปไดดังนี้ ชวยลดการตอบคําถาม ชวยลดเวลาในการสอนงาน 
ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการทํางาน ชวยลดความขัดแยง
ที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน ทําใหการปฏิบัติงานเปนแบบมืออาชีพ ชวยในการปรับปรุงงานและ
ออกแบบกระบวนงานใหม การลดขั้นตอนและระยะเวลาอาจเปนสิ่งที่ตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง130 
สวนบัญชา วิชยานุวัติ ไดกลาวถึงประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน วามีประโยชนดังนี้ 1) เปนการ
ยกระดับองคกร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3) สรางมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา 4) ลดความ
ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 5) แกปญหาความขัดแยง 6) สรางโอกาสในการเติบโตขยายกิจการและ 7) 
ประหยัดคาใชจาย131 นอกจากนี้องคประกอบของคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเอกสารที่จะบอกเลาให
ทราบถึงกระบวนงานวา “ใคร?” ตอง “ทําอะไร?”  “ทําเมื่อไร?” และ “ทําไม?” สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดเขียนถึงองคประกอบของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมีอยู
ทั้งหมด 8 สวน ดังนี้ 1) วัตถุประสงค (objectives) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคใน
การจัดทําเอกสารเรื่องนี้ขึ้นมา 2) ขอบเขต (scope) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของ
กระบวน การในคูมอืวาครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนใด? ถึงขั้นตอนใด? หนวยงานใด? กับใคร? ที่ใด? และ
เมื่อใด? 3) คําจํากัดความ (definition) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะ ซึ่งอาจเปน
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจ
ตรงกัน 4) หนาที่ความรับผิดชอบ (responsibilities) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวามีใครบางที่
เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ โดยมักจะเรียงจากผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุดลงมา 5) ขั้นตอน

                                                 

 130สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือการปฏิบัติงาน(Work Manual)  
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2552), 28. 
 131เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ขอนแกน: ศูนยผลิตเอกสาร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน, 2554), 1-86. 
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การปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติราชการ (procedure) ความหมาย เปนการอธิบายขั้นตอนการทํางาน
อยางละเอียด วาใคร? ทําอะไร? ที่ไหน? อยางไร? เมื่อใด? โดยสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาง ๆ 
ไดแก การใชขอความอธิบาย หรือการใชตารางอธิบายหรือการใชแผนภูมิหรือการใช Flow Chart 6)
เอกสารอางอิง (reference document) ความหมาย เปนการชี้แจงใหผูอาน ทราบถึงเอกสารอื่นใดที่
ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ สมบูรณ ไดแกระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน  7) แบบฟอรมที่ใช (form)  เปนการชี้แจง
ใหผูอื่นทราบถึงแบบฟอรมตางๆที่ตองใชในการบันทึกขอมูลผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวน 
การนั้นๆ แบบฟอรมที่ใชระบุรายชื่อแบบฟอรมที่ใชติดตามผลการดําเนินงานตามคูมือที่แสดงใหทราบ
ถึงแบบฟอรมตางๆ สําหรับการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้นๆ 
โดยขอใหแสดงตัวอยางแบบฟอรมไวในภาคผนวก 8)เอกสารบันทึก (record) เปนการชี้แจงใหผูอาน
ทราบวาบันทึกใดบางที่ตองจัดเก็บ เพื่อเปนขอมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้น ๆ พรอมทั้งระบุ
ถึงผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ สวนลักษณะที่ดีของคูมือการ
ปฏิบัติงานนั้น  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดจัดทําใหมีลักษณะดังตอไปนี้ 
เนื้อหากระชับ ชัดเจน เขาใจงาย เนื่องจากมีไวใชในการปฏิบัติงาน มิใชเพื่อคนควา ศึกษา วิจัย ที่ตอง
ใชเวลาในการอานคอนขางนาน คือมีการปฏิบัติงานที่ดีตองจดจําไดงาย และคนหาขั้นตอนที่ตองการ
ทราบไดสะดวกและรวดเร็ว เปนประโยชนสําหรับการทํางานและฝก อบรมเพราะเมื่อจัดทําขึ้นมาแลว 
ตองใชประโยชนใหคุมคาบางครั้งคูมือทีเ่ราทําขึ้นเอง เราอาจเขาใจคนเดียว ดังนั้นตองคํานึงถึงผูอานที่
เปนผูปฏิบัติงานใหมดวย เหมาะสมกับองคการและผูใชงานแตละกลุม ทั้งดานรูปแบบภาษาและการ
เขาถึง มีความนาสนใจนาติดตาม โดยอาจใชเทคนิคตาง ๆ เชน ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ หรือผังงาน 
(flow chart) มีความเปนปจจุบัน (update) ไมลาสมัย โดยการทบทวนและปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือ
รายละเอียดตาง ๆ ที่สําคัญ ตองมีความยืดหยุนโดยการไมระบุขอมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน วันที่ 
จํานวน ชื่อบุคคล ซึ่งอาจใชไดไมนานแตลาสมัยไดงาย แสดงหนวยงานที่จัดทํา วันที่บังคับใช เพื่อให
มั่นใจวาเปนเอกสารของหนวยงานใด ลาสมัยหรือยัง มีตัวอยางประกอบ เพื่อเพิ่มความเขาใจ และ
ปองกันความเขาใจที่คาดเคลื่อน สําหรับระดับของคูมือการปฏิบัติงานนั้น  เสถียร คามีศักดิ์ ไดแบง
ระดับของคูมือการปฏิบัติงานออกเปน 3 ระดับ  คือ  1) Manual Book เปนคูมือการปฏิบัติงานที่
นําเอา กฎ  ระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติ หนังสือ
ตอบขอหารือที่เกี่ยวของ มารวบรวมไวเปนหมวดหมูแลวทําเปนรูปเลม 2) Cook Book เปนคูมือการ
ปฏิบัติงานที่เหมือนกับระดับ Manual Book แตตองเพิ่มขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และ3)Tip Book 
เปนคูมือการปฏิบัติงานที่เหมือนกับระดับ Manual Book และ Cook Book แตตองเพิ่มเทคนิค 
ประสบการณในสาขาวิชาชีพ และหรือนําเทคโนโลยีมาใช และหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน132  
สําหรับแนวทางการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 4 ขั้น ขั้นที่ 1 วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ นําเอางานที่ไดรับ
มอบหมายมาพิจารณาดูวามีงานอะไรบาง แยกออกเปนงาน ๆ งานอะไรเปนงานหลัก งานอะไรเปน

                                                 

 
132เสถียร คามีศักดิ์ ,, การเขียนคูมือปฏิบัติงานขาราชการตําแหนงประเภททั่วไปวิชาชีพ

เฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (กรุงเทพฯ: สํานักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553)),,  55.. 
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งานรอง เพ่ือใหเห็นภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เปนรูปธรรม ตอมานําเอางานที่แยกไวแลวตามขอ 1 
มาเขียนเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) วาตองมีขั้นตอนอยางไร กี่ขั้นตอน ตองผานการ
พิจารณาตัดสินจากใครบาง จนถึงการสงมอบงานใหผูรับบริการ หรอลูกคา และปจจัยที่ใชในการ
ทํางานแตละขั้นตอน (input) พิจารณาดูวา แตละขั้นตอนตองใชปจจัยการผลิต  ผลงานอะไร กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติ ทั้งกําหนดจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของหรือที่กําหนดขึ้น
ภายในหนวยงานเอง แยกแยะปจจัยในการผลิตงานแตละชิ้นงานใหชัดเจนที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
1) มีหลักเกณฑกําหนดไวอยางไร 2) มีวิธีการกําหนดไวอยางไร และ3) มีเงื่อนไขอะไรบาง ขั้นที่ 2 
วิเคราะหปญหาและสาเหตุ วิเคราะหหาปญหาในการปฏิบัติมีอะไรบาง แลวนําเอาปญหามาจัด
หมวดหมูวาปญหาเหลานี้เกิดจากตรงไหน โดยแยกปญหาออกเปนขั้นเปนตอนดําเนินการ 3 ขั้น ดังนี้ 
1) แยกปญหาออกเปน 2 ระดับ คือ ปญหาที่เกิดจากระดับคน (ผูปฏิบัติผูรับบริการ ผูมีอํานาจ หรือ
องคคณะ) หรือปญหาที่เกิดจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน 2)นําเอาปญหาที่แยกออกตามขอ 
1 มาแยกจัดระดับของปญหาออกเปน 2 ระดับ อีก 1 รอบ วาอะไรเปนปญหาที่มาจากภายนอกที่
ควบคุมไมได หรือปญหาอะไรที่เกิดจากภายในที่สามารถบริหารจัดการได 3) นําเอาปญหาที่แยกจัด
ระดับของปญหาตามขอ 2 มาแยกยอยออกเปน 4 เงื่อนไข เปนรอบที่ 3 วา 3.1) อะไรคือปญหาของ
ขั้นตอน 3.2) อะไรคือปญหาของหลักเกณฑ 3.3) อะไรคือปญหาของวิธีการ 3.4) อะไรคือปญหาของ
เงื่อนไข  ขั้นที่ 3 วิเคราะหแนวทางแกไข เมื่อเรารูชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลแตละขั้นตอนดังกลาว
ขางตนวา 1) ปญหามีอะไร 2)ปญหาเกิดจากคน หรือกฎ ระเบียบฯ 3)ปญหามาจากภายนอก หรือ
ภายใน 4)  ปญหาเกิดตรงไหนเปนอะไร ขั้นตอน หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไข การวิเคราะหเสนอแนว
ทางแกไขตองเสนอวิธีการแกไขตามหัวขอ 3.4) กอนแลวจึงแยกออกถาเปนกฎระเบียบฯภายในจะ
แกไขอยางไร และถาเปนคนภายนอกจะแกไขอยางไร ถาเปนกฎ ระเยียบฯ ภายนอกจะมีวิธีการแกไข
อยางไร ทั้งนี้การเสนอวิธีการแกไข ตองระลึกอยูเสมอวาจะใชเทคนิควิชาชีพเฉพาะอยางไร หรือจะ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานอยางไร หรือจะพัฒนางานในหนาที่อยางไร หรือจะพัฒนาเชิงระบบ
อยางไร หรือจะประยุกตนวัตกรรมมาใชแกไขปญหาอยางไร หรือจะตองใชวิธีการแกปญหาอยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมผสานกันเพ่ือแสดงความเปนผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญและขั้นที่ 4 
ขั้นวางแผนกําหนดโครงราง (outline) 1) จัดทําสารบัญวางโครงราง 2) สอดแทรกเนื้อหาสาระ 7 
ประการ สวนประกอบของรูปเลมคูมือการปฏิบัติงานนั้น  ประกอบดวย 1. ปกนอก 2. ปกใน 3. คํานํา 
4. สารบัญ และ5.บัญชีตาราง/บัญชีภาพปะกอบ (ถามี) สวนที่สองเปนสวนของเนื้อหา สวนที่เปน
เนื้อหาตามที่ทําโครงรางโดยตองปรับปรุงใหเปนสารบัญ ที่แบงเปนบท ๆ ควรนําเสนอแตละบทวามี
แนวคิดโดยยออยางไรแนวคิดเมื่อนําไปปฏิบัติอยางไร แลวจึงเริ่มที่เนื้อหา ซึ่งอาจจะมีทั้งอัญประกาศ 
และเชิงอรรถที่อางอิงในเนื้อหาสาระ หรือตารางภาพประกอบ (ถามี) และสวนสุดทาย สวนประกอบ
ตอนทายประกอบดวย1) บรรณานุกรม 2) ภาคผนวก 3) ประวัตยอผูเขียน133 

                                                 

 133เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ขอนแกน: ศูนยผลิตเอกสารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน, 2554),1-86. 
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 สรุป สรุปคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปนเอกสารที่สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางและเปน
คูมือสําหรับศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประกอบดวย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคขอบเขต คําจํากัดความ ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการตางๆ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เอกสารอางอิง แบบฟอรมที่ใช 
เอก สารบันทึกที่ใชและระบุในคูมือ คําอธิบายรายละเอียดมาตรฐานและตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(achievement) ประกอบดวย ฐานขอมูลภารกิจหลักของงาน รหัสดัชนีชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด คําจํากัด
ความ ผูรับผิดชอบดัชนีชี้วัด วัตถุประสงค มุมมอง ความถี่ในการเก็บขอมูล หนวยวัด การตึความ สูตร
คํานวณ แหลงที่มาของขอมูล ผูรับผิดชอบเก็บขอมูล คาปจจุบัน ระดับผลงานหรือคาเปาหมายและ
สวนที่ 5 สมรรถนะ (competency) ประกอบดวยฐานขอมูลสมรรถนะขององคกร(competency 
basket) ประเภทของสมรรถนะ(competency categories) ชื่อสมรรถนะและคําจํากัดความ 
(competency names & definitions) ระดับชั้นความสามารถ (proficiency level) และดัชนีชี้วัด
เชิงพฤติกรรม (behavioral indicators) เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการใชประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ เพื่อทราบ 1) มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 2) เพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใชวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
29 แหง เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางประมาณการ
ขนาดตัวอยางตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 28 แหง 
ผูใหขอมูล  ประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 ทาน ตัวแทนรองผูอํานวยการ ตัวแทนหัวหนาภาควิชา 
ตัวแทนหัวหนางาน ตําแหนงละ 1 ทาน และตัวแทนอาจารยผู สอนวิทยาลัยละ 4 ทาน ที่มี
ประสบการณเปนคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 224 คน ประกอบดวย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินการอยางเปนระบบดวยความเรียบรอยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
ของการวิจัย  ผูวิจัยจึงขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาและคนควาหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา
วารสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารย         
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําโครงการวิจัย ตลอดจนเสนอโครงการวิจัย
ตอคณะกรรมการ พิจารณาหัวขอวิทยานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง รับขอเสนอจากคณะกรรมการ
มาปรับปรุงแกไขโครงการวิจัย จัดทําโครงการวิจัยที่สมบูรณ เสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณตอภาควิชา
เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
สรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพ แลวสรุปขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิเคราะหหาขอมูลที่เกี่ยวของ หลังจาก
นั้นนําเครื่องมือที่สรางและพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ
ความถูกตองและวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางคูมือ พรอมทั้งเสนอคูมือจากรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย  
สามารถสรุปเปนแผนภาพท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย จัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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                               แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2  
การวิเคราะห
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรม
ราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข 

1.นําองคประกอบที่ไดมาจัดทําโครงรางมาตรฐาน
และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
2.นําไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 17 ทาน
พิจารณาความสอดคลองกันโดยเทคนิค
ethnographic future research : EFR 
    

1.เครื่องมือท่ีมี
คุณภาพเพื่อใชใน
การศึกษามาตร 
ฐานและตัวบงชี้
การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบัน
พระบรม 
ราชชนก   
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ขั้นตอนดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1. 
ศึกษา วิเคราะห
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัย
มาตรฐานและตัว 
ชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 

กระบวนการ 
1.ศึกษา วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปตัวแปรที่
ศึกษาและนําตัวแปรที่จะศึกษาไปสราง
แบบสอบถาม 
2.นําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ไดรับคําแนะ 
นําจากอาจารยที่ปรึกษาไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญและสรุปเปนตัวแปรที่จะศึกษา  
  
 

1,สรางแบบสอบถามมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรฯ  
2..ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
3.หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชกับ
วิทยาลัยพยาบาลที่ไมใชกลุมตัวอยางแลวนํามา
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค 
4.นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณไปเก็บกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 224 คน 
5.หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ 
ศึกษาความเปนไปไดของมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 6.วิเคราะหขอมูลโดยใชการสถิติการวิเคราะห
องคประกอบ (EFA : PCA) 
 

ผลที่ไดรับ 
ตัวแปรที่จะศึกษา
จากการวิเคราะห 
สังเคราะหและ
สัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
สรางคูมือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรม 
ราชชนก    
กระทรวง
สาธารณสุข 

คูมือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรม 
ราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช
และการตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) ที่มีแผนแบบในลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณไมมีการ
ทดลอง(the one shot, non–experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                        แผนภาพที่ 4 แผนแบบการวิจัย 
 
 R      หมายถึง      ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
             X     หมายถึง      ตวัแปรที่ศึกษา 
              O     หมายถึง      ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 29 แหง ดังรายละเอียดในตาราง  
 
 
 
 
 

      O 
 
 
 
 
        
 
 
        R            X 
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ตารางที่ 1 ประชากรจําแนกตามเครือขายภูมิภาคของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2555 

 
เครือขายภาค วิทยาลัยพยาบาล 
เหนือ (6) 1.สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

2.นครลําปาง 
3.พุทธชินราช 
4.เชียงใหม 
5.พะเยา 
6.อุตรดิตถ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (6) 
 

7.นครราชสีมา 
8.สรรพสิทธิประสงค 
9.ศรีมหาสารคาม 
10.อุดรธานี 
11.สุรินทร 
12.ขอนแกน 

กลาง 1 (5) 
 

13.จังหวัดนนทบุรี 
14.กรุงเทพ 
15.จันทบุรี 
16.ชลบุรี 
17.นพรัตนวชิระ 

กลาง 2 (7) 
 
 

18.ราชบุรี 
19.สระบุร ี
20.ชัยนาท 
21.เพชรบุรี 
22.พระพุทธบาท 
23.จักรีรัช 
24.สุพรรณบุรี 

ใต (5) 25.สุราษฎรธานี 
26.สงขลา 
27.นครศรีธรรมราช 
28.ตรัง 
29.ยะลา 
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กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดการเลือกกลุมตัวอยางจากวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้งหมด จํานวน 29 แหง โดยใชตารางประมาณการขนาด
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 28 แหง เลือกกลุม
ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) ไดวิทยาลัยพยาบาลจํานวน 
28 แหง และผูใหขอมูล  ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน ตัวแทนรองผูอํานวยการ 1 คน  ตัวแทน
หัวหนาภาควิชา 1 คน ตัวแทนหัวหนางาน 1 คน และตัวแทนอาจารยผูสอน 4 คนในแตละวิทยาลัย 
ที่ เคยมีประสบการณเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวม ทั้งสิ้น 224 คน ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนผูใหขอมูล ประกอบดวยผูอํานวยการ ตัวแทนรองผูอํานวยการ ตัวแทนหัวหนา

ภาควิชา ตัวแทนหัวหนางานและตัวแทนอาจารยผูสอน 
 

วิทยาลัยพยาบาล 
 

ผอ. รองผอ. 
หัวหนา
ภาค 

หัวหนา
งาน 

อาจารย 
ผูสอน 

รวม 

1.สวรรคประชารักษ 
นครสวรรค 

1 1 1 1 4 8 

2.นครลําปาง 1 1 1 1 4 8 
3.พุทธชินราช 1 1 1 1 4 8 
4.เชียงใหม 1 1 1 1 4 8 
5.พะเยา 1 1 1 1 4 8 
6.อุตรดิตถ 1 1 1 1 4 8 
7.นครราชสีมา 1 1 1 1 4 8 
8.สรรพสิทธิประสงค 1 1 1 1 4 8 
9.ศรีมหาสารคาม 1 1 1 1 4 8 
10.อุดรธานี 1 1 1 1 4 8 
11.สุรินทร 1 1 1 1 4 8 
12.ขอนแกน 1 1 1 1 4 8 
13.จังหวัดนนทบุรี 1 1 1 1 4 8 
14.สุพรรณบุรี 1 1 1 1 4 8 
15.จันทบุรี 1 1 1 1 4 8 
16.ชลบุรี 1 1 1 1 4 8 
17.นพรัตนวชิระ 1 1 1 1 4 8 
18.ราชบุรี 1 1 1 1 4 8 
19.สระบุร ี 1 1 1 1 4 8 
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ตารางที่ 2 จํานวนผูใหขอมูล ประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ตัวแทนหัวหนาภาควิชา 
ตัวแทนหัวหนางานและตัวแทนอาจารยผูสอน (ตอ) 

 

วิทยาลัยพยาบาล 
 

ผอ. รองผอ. 
หัวหนา
ภาค 

หัวหนา
งาน 

อาจารย 
ผูสอน 

รวม 

20.กรุงเทพ 1 1 1 1 4 8 
21.เพชรบุรี 1 1 1 1 4 8 
22.พระพุทธบาท 1 1 1 1 4 8 
23.จักรีรัช 1 1 1 1 4 8 
24.สุราษฎรธาน ี 1 1 1 1 4 8 
25.สงขลา 1 1 1 1 4 8 
26.นครศรีธรรมราช 1 1 1 1 4 8 
27.ตรัง 1 1 1 1 4 8 
28.ยะลา 1 1 1 1 4 8 
รวม 28 28 28 28 112 224 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลไดแก เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงและประสบการณการเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จากการสรุปผล 
การวิเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของและจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวม 4 ประเภทคือ 

 1.แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) 
 2.แบบสอบถาม (questionnaire) 
 3.แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview ) 
 4.แบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนของการวิจัยดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content Analysis) เพื่อใหไดกรอบแนวคิดมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 



136 

กระทรวงสาธารณสุข โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) นําไป
สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณที่ไมถามชี้นําและ
สัมภาษณโดยใชแบบปฏิสัมพันธ (interactive  interview ) แลวนํามาสรุปผลรวมกัน  
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยนําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และสรุปความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ มาสรุปเปนตัวแปรและสรางขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อ
นําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(check list form) เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณคา (rating scale) 5 ระดับของลิเคิรท (likert scale) 
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
มีดังนี ้
 ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรอยู ในระดับมากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรอยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรอยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรอยู ในระดับนอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง  เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรอยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1  คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 3 สรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. นําองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory factor analysis) 
ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) มากําหนดเปนโครงรางมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  

2. นําโครงรางมาตรฐานและตัวชี ้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 ทานยืนยันความถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกันของมาตรฐานและตัวชี้วัด
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข และขอคิดเห็นอื่นๆ โดยเทคนิค ethnographic future research : EFR เพื่อ
นํามาสรุปและปรับปรุงและจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
 
การสรางและขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview) การสรางเครื่องมือเพื่อ
สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดตัวแปรที่เปนกรอบแนวความคิด
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้   

1.1 ศึกษาและคนควาหาขอมูลจาก หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย
ตลอดจนวรรณกรรมที่เก่ียวของ  

1.2 นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล เพื่อใชเปน
กรอบในการสรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (semi-structure interview)  

1.3 สรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview) แลวนําเสนอให
อาจารยที่ปรึกษาพิจารณา 

1.4 นําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview) ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวน 9 ทาน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) 
โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ตามความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในงาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ เปนอาจารยพยาบาลที่จบการศึกษาสาขาบริหารการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก จํานวน 9 ทาน 

1.5 นําตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ มาสรุปเปนตัวแปรที่จะศึกษา และนําไปสรางเปนขอกระทงคําถามแบบสอบถาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล  ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

2. แบบสอบถาม (questionnaire) มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การ
สรางเครื่องมือเพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไวในการสรางเครื่องมือ เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางดังนี ้
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2.1 การสรางแบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
โดยสรางขอกระทงคําถามจากตัวแปรที่ศึกษาไดจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) และ
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และนําไปสรางเปนขอกระทงคําถามแบบสอบถาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(index of item-objective congruence: IOC) ซึ่งพิจารณาจากคา IOC ที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป  
ไดท้ังสิ้นจํานวน 110 รายการ นําแบบสอบถามไปปรับแกตามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ  

2.3 หาคาความเชื่อมั่น (reliability)  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่
ไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้จํานวน 30 คน จากวิทยาลัยพยาบาล 6 แหง ๆ ละ 5 
คน ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-
coefficient) ตามวิธีของครอนบาคไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .983   

2.4 นําแบบสอบถามมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชน กกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่สมบูรณ 
ไปเก็บกับกลุมตัวอยางจํานวน 224 คน ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ ตัวแทนรองผูอํานวยการ 
ตัวแทนหัวหนาภาควิชา ตัวแทนหัวหนางาน และตัวแทนอาจารยผูสอนที่เคยมีประสบการณเปน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง 

2.5 วิเคราะหขอมูลโดยใชการสถิติพหุตัวแปร ชนิดการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) 
เพื่อหามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล  ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

3. แบบการตรวจสอบรายการ (check list) ความคิดเห็นและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(structured interview ) เพื่อตรวจสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ใน
ขั้นตอนนี้ ผูวิจัย 

3.1 นํามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis : 
PCA)  นํามาสรางเปนโครงรางมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลยัพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   กระทรวงสาธารณสุข และยืนยันความสอดคลองกัน
ของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก   กระทรวงสาธารณสุข  โดยการนําไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 17 ทาน พิจารณาความสอดคลองโดยเทคนิค ethnographic future research : EFR ได
พิจารณาประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม สอดคลองกันของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   กระทรวง
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สาธารณสุข  และการนําไปใชประโยชนและขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและจัดทําคูมือที่
เหมาะสม ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการตรวจสอบรายการ 
(check list) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตอนที่ 2 
เปนขอเสนอแนะและการวิจารณคูมือที่ไดภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured 
interview) สรุปขอคิดเห็น ขอวิจารณ ขอเสนอแนะ จากการประเมินและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการพิจารณาความสอดคลองโดยเทคนิค ethnographic future research: EFR 

3.2 จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่สมบูรณของงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
การเก็บขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปกรเพื่อออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 9 ทาน ในการขอสัมภาษณ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยติดตอขอ
นัดหมายผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองทุกข้ันตอน 

2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปกรเพื่ออกหนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยจํานวน 5 ทาน 

3. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือ
ถึงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 29 แหง 
ในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางและการขอทดลองใชเครื่องมือเพื่อทําวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
นําแบบสอบถาม (questionnaire) จัดสงทางไปรษณียและโทรศัพทติดตาม สวนการผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

4. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอความ
อนุเคราะหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันมาตรฐานและตัวชี้วัดของคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 17 ทาน ในขั้นตอนนี้การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณและสงแบบตรวจสอบ
รายการดวยตนเองทุกขั้นตอน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธี ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุกขั้นตอน
และนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 
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1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา หลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัย และการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญและนํามาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis )  

2. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่  และประสบการณการเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยใชสถิติ คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) 

3. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
โดยใชสถิติคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาเฉลี่ยของคะแนนแสดงวา
ตัวแปรนั้นมีระดับความจําเปนระดับใด โดยผูวิจัยใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท 
ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น มีความจําเปนในการกําหนด
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น มีความจําเปนในการกําหนด
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น มีความจําเปนในการกําหนด
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน   
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น มีความจําเปนในการกําหนด
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น มีความจําเปนในการกําหนด
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนอยที่สุด 

4. การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยใชสถิติการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal 
component analysis: PCA)  

5. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการยืนยันมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดย
ใชคาความถี่  (frequency) มัธยฐาน (median) คาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) และการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis )  
 
 



141 

การนาํเสนอขอมูล 
 การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบตารางแผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 
 
                                                     สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
2) เพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณ ขั้นตอนที่ 
2 การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขั้นตอนที่ 3 สรางคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 29 แหง เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) การกําหนดขนาดตัวอยาง 
โดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 28 แหง และผูใหขอมูล ประกอบดวยผูอํานวยการ ตัวแทนรองผูอํานวยการ ตัวแทน
หัวหนาภาควิชา ตัวแทนหัวหนางานและตัวแทนอาจารยผูสอน วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยละ 8 ทาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 224 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-Structured interview) แบบสอบถาม
(questionnaire) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) และแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยตนเองและสง
ทางไปรษณียโดยวิธีลงทะเบียน แบบสัมภาษณผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง และแบบ
ตรวจสอบรายการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ 
(percentage) คามัฌชิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คามัธยฐาน (median) คา
พิสัยระหวางควอไทล (IQR) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis: PCA) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ เพื่อทราบ 1) มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 2) เพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย แบงเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้      
 ตอนที ่1 การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนกรอบแนวคิดของ
การวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อ
เปนแนวทางในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

2. การวิเคราะหความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีของ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-
structure interview)  

3. การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis : EFA) ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
เพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่สําคัญ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้

3.1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่และประสบการณการเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

3.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

3.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA) ดวย
วิธีการสกัดปจจัย (principal component analysis: PCA)  เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญของ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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 ตอนที่ 2 สรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทานจาก
ขอมูลการตรวจสอบ (check list) เกี่ยวกับความสอดคลองของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

2. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยใชขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนกรอบแนวคิด
ของการวิจัย 
 ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงในตารางที่ 3, 4 และ 5 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง 

 

 
วิทยาลัยพยาบาล 

มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

1.
สุพ

รร
ณ

บุร
ี 

2.
ชัย

นา
ท 

3.
รา

ชบ
ุร ี

4.
นน

ทบ
ุร ี

5พ
ุทธ

ชิน
รา

ช 

6.
พะ

เย
า 

7.
สง

ขล
า 

8.
สุร

าษ
ฏร

ธา
น ี

9.
ขอ

นแ
กน

 

10
.อ

ุตร
ดิต

ถ 

11
.ส

ร
ร

พ
สิ

ท
ธิ์

ปร
ะส

งค
 

12
.ต

รัง
 

13
.พ

ระ
ปก

เก
ลา

 

14
.ช

ลบ
ุร ี

15
.ล

ําป
าง

 

1.การมุงผลสัมฤทธิ์(achievement 
motivation)   

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.การบริการที่ดี (service mind) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ 
(expertise) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม (integrity) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปน
ทีม (teamwork) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.การคิดวิเคราะห (analytical 
thinking) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน 
(caring & developing others) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 1.

สุพ
รร

ณ
บุร

 ี

2.
ชัย

นา
ท 

3.
รา

ชบ
ุรี 

4.
นน

ทบ
ุรี 

5พ
ุทธ

ชิน
รา

ช 

6.
พะ

เย
า 

7.
สง

ขล
า 

8.
สุร

าษ
ฏร

ธา
นี 

9.
ขอ

นแ
กน

 

10
.อ

ุตร
ดิต

ถ 

11
.ส

รร
พส

ิทธ
ิ์ปร

ะส
งค

 

12
.ต

รัง
 

13
.พ

ระ
ปก

เก
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14
.ช

ลบ
ุร ี

15
.ล

ําป
าง

 

8.ศิลปะการสื่อสารจงูใจ(communication 
& influencing) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9.การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
( performance appraisal ) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10.วิธีการประเมินผลการปฏบิัตงิาน 360
องศา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11.ความรู(knowledge) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12.คุณลักษณะ(characteristic)        √        
13.ทักษะ(skill) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14.สมรรถนะ(competency)หลัก/
บริหาร/ตามสายงาน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน(key 
performance indicator) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 1.

สุพ
รร

ณ
บุร

 ี

2.
ชัย

นา
ท 

3.
รา

ชบ
ุรี 

4.
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ชิน
รา

ช 

6.
พะ

เย
า 

7.
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สุร

าษ
ฏร

ธา
นี 

9.
ขอ

นแ
กน

 

10
.อ

ุตร
ดิต

ถ 

11
.ส

รร
พส

ิทธ
ิ์ปร
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ลบ
ุร ี

15
.ล

ําป
าง

 

16.การวัดผลเชงิดุลยภาพ (BSC) 4 มิติ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17.งานวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18.งานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19.งานบริการวิชาการ  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
20.งานวิจัย/ตาํรา                
21.งานพัฒนาองคกร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
22.รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จ
การศึกษา/บัณฑิตที่สอบวัดความรูผานครั้ง
แรกในรายวิชาที่รบัผิดชอบ 

√         √  √   √ 

23.รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จ
การศึกษา/บัณฑิตที่สอบใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ตามกลุม
รายวิชาที่รวมสอน) 

√  √ √  √ √   √  √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
 1.

สุพ
รร

ณ
บุร

 ี

2.
ชัย

นา
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3.
รา

ชบ
ุรี 

4.
นน
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ุรี 
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ุทธ

ชิน
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ลบ
ุร ี

15
.ล

ําป
าง

 

24.รอยละบัณฑติที่มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่จําเปนตามหลกัสูตรที่กําหนดระดับดีขึน้ไป 

            √ √  

25.คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย 

√  √    √   √   √ √  

26.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอน 

        √  √    √ 

27.คะแนนประเมินคุณภาพแฟมรายวิชา      √ √      √ √  
28.ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน √               
29.ระดับประสิทธผิลของการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ  

         √ √ √   √ 

30.รอยละของความสําเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวชิา 

         √  √    
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 1.
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บุร
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31.ระดับประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาในดานการบริหาร
จัดการเรียนการสอน 

         √  √    

32.ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
จัดทําประมวลรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ) 

√     √     √ √    

33.ระดับความสําเร็จของผลลัพธของการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

√     √     √ √    

34.จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด(หนวยชม.ตอสปัดาห) 

√  √  √  √       √ √ 

35.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 

 √        √ √     

36.รอยละของระดับความพงึพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

          √     
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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37.รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับเปาหมายการรับเขาศึกษาของ
วิทยาลัย 

          √     

38.รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนนุการพัฒนาหลักสตูรและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

√               

39.ระดับความสําเร็จของการตดิตาม
ชวยเหลือบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิตไมผานในครั้งแรก 

√               

40.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามโครงสรางภาควชิา 

            √  √ 

41.ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมใน
การวางแผนงานตามโครงสรางและ
ภาควิชา 

          √ √    
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

1.
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42.ระดับความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

√               

43.ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริม
การสอบรวบยอดสถาบันสมทบ/
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

       √   √ √    

44.ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

√               

45.ระดับความสําเร็จของการจดัการเรียน
การสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิต
และอัตลักษณของวิทยาลัย 

           √    

46.ระดับความสําเร็จของการพฒันา
สถาบนัการจัดการเรียนการสอน 

√               
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

1.
สุพ
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47.ระดับความสําเร็จของการบรูณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย  

√           √   √ 

48.จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคม 

  √      √   √    

49.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตร
ที่รับผิดชอบ 

√               

50.ระดับความสําเร็จของกระบวนการสงเสริมการบูรณา
การบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 

√           √    

51.ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่
เกิดประโยชนตอสังคม 

√               

52.ระดับความสําเร็จของการนาํความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัย 

           √    
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

1.
สุพ
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53.ระดับความสําเร็จในการพฒันาระบบบริหารการ
บริการวิชาการนําสงความรูทางสุขภาพชุมชน 

          √     

54.ระดับความสําเร็จของกระบวนการการจัดประชุม
วิชาการ 

√               

55.รอยละหนวยงานตนสังกัดทีม่ีความพึงพอใจตอ
สมรรถนะและอัตลักษณการใหบริการสุขภาพของ
บุคลากรภายหลังเขารบัการอบรมในระดับดีขึ้นไป 

√               

56.รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทาง
วิชาการในดานบริการวิชาการ 

 √        √ √ √   √ 

57.คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
ตอการจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 

√               
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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58.เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒ ิ     √           
59.ระดับความสําเร็จในการผลติผลงานวชิาการ (วิจัย/ตาํรา) √    √ √ √  √   √    
60.คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

√               

61.ผลงานวิจยัวิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรบัการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ 

62.คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวชิาการทีไ่ดรับการรับรอง
คุณภาพ 

√               

63.ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  √    √ √   √   √ √  
64.คะแนนถวงน้ําหนักของการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 

√               
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ)  

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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65.คาเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจตอระบบและกลไกการ
สงเสริมการผลิตผลงานวิจยัและงานสรางสรรคอยูใน
ระดับดีขึน้ไป 

√               

66.ระดับความสําเร็จของการนาํผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

  √  √ √ √   √  √ √ √ √ 

67.ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารย
ดําเนินการผลิต เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

√               

68.จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจาํ 

  √  √ √ √   √  √ √ √  

69.จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ/นานาชาต ิ

√               

70.รอยละของการผลิตผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม
ตออาจารยประจาํเทากับ10 

√               
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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71.รอยละของโครงการบริการวชิาการทีบ่ริการกับการ
จัดการเรียนการสอนและหรืองานวิจัยมีผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

 
√ 

              

72.รอยละของรายวิชาทางการพยาบาลที่มีเอกสารคํา
สอนเปนรูปเลมกอนเปดภาคการศึกษา 

√               

73.จํานวนนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและ
สามารถนาํไปใชประโยชน 
หรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยใน 

 √  √ √           

74.รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
หรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิ

         √     √ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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75.รอยละของการเบิกจายเงินสนับสนุนงานวิจัย/
ตํารา/นวัตกรรมของอาจารยประจํา 

         √      

76.รอยละของโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการ
วิจัยภายในไดรับการติดตามใหมีการดําเนินการตามแผน 

√               

77.รอยละของโครงรางงานวิจัยที่ขออนุมัติเงิน
สนับสนนุการวิจัยภายในผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการพิจารณางานวิจัยและ
คณะกรรมการจริยธรรม 

      √         

78.รอยละของผลงานวชิาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางดานสุขภาพที่นาํไปใชประโยชน 

         √      

79.รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จ
และนําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวน
อาจารยในภาควิชา 

√      √         
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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80.จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปน
ที่ยอมรับระดับชาติ 

√               

81.จํานวนผลงานวชิาการหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 

         √      

82.ระดับความสําเร็จของการบรูณาการ √     √    √  √   √ 
83.จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริม
นักศึกษาใหมีจิตอาสา 

     √   √       

84.จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

        √       

85.คาเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจของนักศึกษาตอ
การดําเนินงานพัฒนานักศึกษา งานปกครอง งาน
สวัสดิการ งานแนะแนวและใหคําปรึกษาในระดับดี
ขึน้ไป 

   √            
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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86.คาเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจของนักศึกษาตอการ
ดําเนินงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป 

    √           

87.จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการ
นักศึกษาและงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

  √   √   √ √  √  √  

88.ระดับความสําเร็จของการจดัโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาหรืองานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

              √ 

89.จํานวนครั้งของการประชุม/อบรมนักศึกษา       √         
90.รอยละความสาํเร็จของอาจารยในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

√               

91.ระดับความสําเร็จของการเปนที่ปรึกษาชมรม     √           
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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92.ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาใน
เร่ืองการใหคําปรึกษาทางวิชาการ/การแนะแนวการใช
ชีวิต/การจัดบริการขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวชิาการและวิชาชีพ/การเขารวม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ทํานฯุหรือกิจกรรมทั่วไป) 

         √      

93.ระดับความสําเร็จในการทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษา         √ √      
94.ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดานคุณธรรมและอัตลักษณบัณฑิต 
 

          √ √   √ 

95.รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 

      √   √ √    √ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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96.ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของงานที่
รับผิดชอบ 

√ √ √         √ √ √ √ 

97.ระดับความสําเร็จของการลงขอมูลสวนบุคคล √         √      
98.รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลใน
งานที่รับผิดชอบ 

         √      

99.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะ
งาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

√      √ √  √ √    √ 

100.รอยละการพัฒนาคณาจารยตามลักษณะงาน/ความ
เชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

√               

101.รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนารายบุคล √               
102.คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ 

           √    
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 

 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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103.คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับกลุมงาน 

√      √         

104.รอยละของความสําเร็จของการจัดทํา SAR  
ตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาทีไ่ดรับมอบหมาย 

         √  √    

105.รอยละของตัวบงชี้คุณภาพที่รับผิดชอบของกลุมงาน
สําเร็จตามเปาหมาย 

  √   √ √   √ √   √  

106.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามตวับงชี่ที่รับผิดชอบ 

√  √       √  √ √ √ √ 

107.รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามแผน 

√  √   √    √      

108.รอยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทาํ 
KM/วิจัย/นวัตกรรม 

         √      
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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109.ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร 
(KM) 

√  √    √   √ √ √ √ √ √ 

110.ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดาํเนินงานที่ดี
(Good practice) 

 √       √   √ √ √  

111.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

√  √    √    √  √ √  

112.รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 

√            √   

113.การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา √               
114.ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับ
รายวิชาทางการพยาบาล 

         √      

115.ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต/ดานการวิจัย 

         √      
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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และงานสรางสรรค/อื่นๆ                
116.ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเข็มแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

              √ 

117.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของ
การสงเสริมสุขภาพ 

√         √      

118.จํานวนของการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานขอมูล
การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ 

√               

119.จํานวนกิจกรรมการพัฒนาระบบงานศูนยความเปน
เลิศที่ทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นไป 

√               

120.จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของศูนย
ความเปนเลิศกับหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 

√               
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง (ตอ) 

 
 
                           วิทยาลัยพยาบาล 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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121.มีการเผยแพรผลงานดานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปญญาในระดับชาติ/นานาชาต ิ

    √           

122.มีผลงานดานดานทาํนบุํารงุศิลปวฒันธรรม/ภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ไดรับรางวัลยกยองในระดับชาติ/นานาชาต ิ

    √           

123.ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ 
แผนปฏบิัติการและกาํกับติดตาม 

           √   √ 

124.มีการสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารในรอบไตรมาส1,2,3, 4 

     √          

125.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่รับผิด ชอบบริหาร
โครงการรอบ 6 เดือนหลังและดําเนินการเบิกงบประมาณ
สรุปโครงการ 

     √          

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 15 แหง พบวา มีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในงานวิจัย ทั้งสิ้น 125  รายการ  
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

                             ผูแตง 
 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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1.การประเมินผลการปฏบิัติงาน(performance appraisal ) √ √ √ √ √ √ √  √  √  √ 
2.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน360องศา      √        
3.ความรู(knowledge)              
4.คุณลักษณะ(characteristic)      √        
5.ทักษะ(skill)           √ √  
6.สมรรถนะ(competency)      √   √  √   
7.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน(key performance indicator)      √   √ √ √ √ √ 
8.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) 4 มิติ      √ √ √ √  √   
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
 

                      ผูแตง 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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1.การประเมินผลการปฏบิัติงาน (performance appraisal) √ √ √ √ √ √  √  √  √ √ √ 

2.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360องศา     √     √     

3.ความรู (knowledge) √ √          √   

4.คุณลักษณะ (characteristic) √ √ √  √       √   

5.ทักษะ (skill) √ √ √   √ √ √       

6.สมรรถนะ (competency)  √ √ √ √ √  √  √  √ √   

7.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance Indicator) √ √ √         √ √ √ 

8.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC)4 มิติ √ √ √          √  
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 

                     ผูแตง 
 
 
  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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1.การประเมินผลการปฏบิัติงาน (performance appraisal ) √ √ √      √  √  √ √ 
2.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360องศา √  √            
3.ความรู (knowledge)  √ √        √    
4.คุณลักษณะ (characteristic)   √        √    
5.ทักษะ (skill)   √            
6.สมรรถนะ (competency)  √ √ √       √     
7.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance indicator) √ √ √   √ √ √ √      
8.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC)4 มิติ √  √   √ √ √       
9.ทักษะในการฟงการพูด การอาน การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 

  √   √ √ √  √     

10.ทักษะการใชเทคโนโลยีและการจัดการขอมูลสารสนเทศ √ √ √   √ √ √       
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 

 
                     ผูแตง 

 
 
  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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11.ทักษะการคํานวณ √  √            
12.การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement  motivation)   √ √ √    √ √   √    
13.การบริการที่ดี (service mind) √ √ √    √ √       
14.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) √ √ √    √ √  √ √    
15.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (integrity)       √        
16.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (teamwork) √ √ √    √ √  √     
17.การคิดวิเคราะห (analytical thinking) √ √ √    √        
18.การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring & developing others) √ √ √    √ √  √     
19.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing) √ √ √    √        
20.การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (hold people accountable) √              
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                     ผูแตง 
 
 
  มาตรฐาน 
และตัวชี้วดัการประเมิน 
ผลการปฏบิัติราชการ 
 
  ส

มเ
กีย

รต
ิ ว

ัฒ
นศ

ิริช
ยัก

ุลแ
ละ

คณ
ะ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ฎัช
จอ

มบ
ึง 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ฎัช
วไ

ลอ
ลง

กร
ณ

 

 ส
ภา

กา
รพ

ยา
บา

ล 

สํา
นัก

มา
ตร

ฐา
นแ

ละ
คุณ

ภา
พอุ

ดม
ศึก

ษา
  

สํา
นัก

งา
นร

ับร
อง

มา
ตร

ฐา
นแ

ละ
ปร

ะเ
มนิ

คุณ
ภา

พก
าร

ศึก
ษา

 

มห
าว

ิทย
าล

ัยม
หิด

ล 

 N
at

io
na

l L
ea

gu
e 

fo
r N

ur
sin

g 

UI
C 

Nu
rs

in
g 

of
 C

ol
le

ge
 

Da
vi

d 
T.

Co
wa

n,
Da

m
e 

,e
t,a

l 

Ch
ar

ie
s 

 s
ec

ol
sk

y 
 a

nd
 D

.B
ria

n 
De

ni
so

n,
ed

its
 

La
rry

 A
.B

ra
sk

am
p 

an
d 

Jo
hn

 C
.O

ry
 

M
ar

tin
 C

av
e,

et
,a

l 

W
ill

ia
m

 F
,e

t,a
l 

21.การมองภาพองครวม (conceptual thinking) √              
22.การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) √         √     
23.ความเขาใจขอแตกตางทางวฒันธรรม (cultural sensitivity) √              
24.ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding) √  √     √       
25.การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) √  √            
26.ความถูกตองของงาน (concern for order) √  √    √        
27.ความมั่นใจของตนเอง (self confidence)  √  √            
36.ความรับผิดชอบ √              
37.ความซื่อสัตย   √            
38.งานวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) √ √ √ √ √ √ √      √ √ 
39.งานบริการวิชาการ √ √ √ √ √ √ √      √ √ 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                     ผูแตง 

 
 
  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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40.งานวิจัย/ตํารา/นวัตกรรม √ √ √ √ √ √ √      √ √ 
41.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/พัฒนานักศึกษา √ √ √ √ √ √ √     √   
42.งานพัฒนาองคกร/งานบริหาร √ √ √ √ √ √ √        
43.รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สอบวัดความรูผาน
ครั้งแรกในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

   √       √  √  

44.รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ตาม
กลุมรายวิชาที่รวมสอน) 

   √           

45.รอยละบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานที่จําเปนตามหลักสูตรที่กาํหนด
ระดับดีขึ้นไป 

        √  √    

46.คะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย √ √ √ √   √    √   √ 
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47.ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน √ √ √      √      
48.ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ  

√ √ √            

49.ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา    √           
50.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทําประมวลรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ) 

√ √ √ √    √    √   

51.ระดับความสําเร็จของผลลัพธของการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ)  

       √      √ 

52.จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด(หนวย
ชม.ตอสัปดาห) 

√ √ √ √   √  √     √ 
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ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 

                     ผูแตง 
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53.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต นายจางผูประกอบการ 
ผูใชบัณฑิต 

   √  √         

54.ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

     √         

55.ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมการสอบรวบยอด
สถาบนัสมทบ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

    √          

56.ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   √  √         

57.ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพ
ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

   √    √    √   
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ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                     ผูแตง 

 
 
  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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58.ระดับความสําเร็จของการจดัการเรียนการสอนที่สอดคลอง
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัย 

     √         

59.ระดับความสาํเร็จของการพฒันาสถาบนัการจดัการเรียนการสอน    √ √ √         
60.ระดับความสําเร็จของการบรูณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรืองานวจิัยและงานทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

√ √ √    √       √ 

61.จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม       √  √   √   
62.ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิด
ประโยชนตอสังคม 

√ √ √  √ √      √   

63.ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณจากการ √ √ √  √ √ √  √   √   
ใหบริการวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการสอน/การวิจยั               
64.เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒ ิ √ √ √    √  √   √ √  
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  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
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65.ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ       √  √   √   
66.ผลงานวิจัยวิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

√ √ √ √ √ √ √  √   √ √  

67.ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ √ √ √ √ √ √ √  √   √   
68.ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน √ √ √  √ √ √        
69.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจํา 

     √ √      √  

70.จํานวนงานสรางสรรคที่ ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/
นานาชาติ 

     √       √  

71.รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการ 
เผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

         √     
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72.รอยละของการเบิกจายเงินสนับสนุนงานวิจัย/ตํารา/นวัตกรรม
ของอาจารยประจํา 

            √  

73.รอยละของโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนบัสนุนการวิจัยภายใน
ไดรับการติดตามใหมีการดําเนินการตามแผน 

            √  

74.รอยละของผลงานวชิาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดาน
สุขภาพที่นาํไปใชประโยชน 

           √   

75.จํานวนผลงานวชิาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับ
ระดับชาต ิ

      √     √ √  

76.จํานวนผลงานวชิาการหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน       √     √   
77.ระดับความสําเร็จของการบรูณาการงานดานทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการจัดการเรียนการสอน 

    √ √         

78.จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  √ √            
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ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                     ผูแตง 
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ผลการปฏิบัติราชการ 
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79.จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา
และงานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 √ √    √        

80.ระดับความสําเร็จของการจดัโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาหรืองานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     √ √        

81.ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาในเร่ือง
การใหคําปรึกษาทางวิชาการ/การแนะแนวการใชชีวิต/การ
จัดบริการขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวชิาการและวิชาชีพ/การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

√ √ √ √   √        

82.ระดับความสําเร็จในการทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษา √ √ √     √ √   √   
83.ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดาน
คุณธรรมและอัตลักษณบัณฑติ 

√ √ √ √  √ √        

84.ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ    √           
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85.ระดับความสําเร็จของการลงขอมูลสวนบุคคล    √           
86.ระดับความสําเร็จของการพฒันาตนเองตามลักษณะงาน/
ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

   √  √         

87.รอยละการพัฒนาคณาจารยตามลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/
สมรรถนะ 

   √           

88.คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้
ที่รับผิดชอบ 

     √ √        

89.คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน      √ √        
90.รอยละของความสําเร็จของการจัดทําSAR ตามตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

     √         

91.รอยละของตัวบงชี้คุณภาพทีร่ับผิดชอบของกลุมงานสําเร็จ      √         
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ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                     ผูแตง 
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และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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92.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามตัวบงชี่ที่รับผิดชอบ 

   √           

93.รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน       √        
94.รอยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทาํ  KM       √        
95.ระดับความสําเร็จของการจดัการความรูในองคกร (KM)     √  √        
96.ระดับความสําเร็จของการจดัทําวิธีการดาํเนินงานที่ด ี     √          
97.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค     √          
98.รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 

     √         

99.ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสรางความเข็ม
แข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

     √         
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                                      ผูแตง 

 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 Da

vi
d 

Du
nk

er
le

y 
an

d 
W

on
g,e

di
te

d 

 D
av

id
 L

im
 

Al
iso

n 
Ho

lm
s 

an
d 

Sa
lly

 B
ro

wn
 

Ab
du

lla
 Y

,A
l-H

aw
aj

,W
aj

ee
h 

an
d 

E.
H.

 
Tw

iz
el

l 

Nu
rs

in
g 

of
 C

ol
le

ge
 (U

IC
) 

 ข
จร

ศกั
ดิ์ 

เร
ือง

ชัย
 

 จ
ิรป

ระ
ภา

 อ
ัคร

บว
ร 

Ja
m

es
 K

ie
rs

te
ad

 

Do
nn

a 
Bl

an
ce

ro
,Jo

hn
 B

or
os

ki
 a

nd
 L

ee
 D

ye
r 

สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ขา

รา
ชก

าร
พล

เร
ือน

(ร
วม

) 

สํา
นัก

งา
นว

จิัย
แล

ะพ
ัฒ

นา
ระ

บบ
กา

รป
ระ

เม
ินผ

ล 

สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ขา

รา
ชก

าร
พล

เร
ือน

(ห
ลัก

) 

กอ
งแ

ผน
งา

นม
หา

วิท
ยา

ลัย
มห

าส
าร

คา
ม 

  ส
ําน

ักว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

ระ
บบ

งา
นบ

ุคค
ล(

รว
ม)

 

1.การประเมินผลการปฏบิัติงาน (performance appraisal ) √ √ √  √     √ √  √  
2.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน360 องศา           √  √  
3.ความรู (knowledge)      √    √ √ √ √ √ 
4.คุณลักษณะ (characteristic)      √         
5.ทักษะ (skill)      √  √  √ √ √ √ √ 
6.สมรรถนะ (competency)       √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance indicator)           √ √   
8.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) 4 มิติ           √ √   
9.ทักษะในการฟงการพูด การอาน การเขียนภาษาไทย   √            
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                                      ผูแตง 

 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยาง
ถูกตอง 

              

10.ทักษะการใชเทคโนโลยีและการจัดการขอมูลสารสนเทศ   √        √    
11.ทักษะการคํานวณ   √     √   √    
12.การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement  motivation)     √   √  √  √ √ √ √ √ 

13.การบริการที่ดี (service mind)   √   √  √  √ √ √ √ √ 
14.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise)   √   √  √  √  √ √  
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                                      ผูแตง 

 
 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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15.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
(integrity) 

  √   √  √ √ √ √ √ √ √ 

16.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (teamwork)   √   √  √ √ √ √ √ √ √ 
17.การคิดวิเคราะห (analytical thinking)   √   √  √  √ √  √  
18.การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring & 
developing others) 

  √   √  √  √ √  √ √ 

19.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(communication & influencing)   √   √  √ √ √    √ 
20.การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (hold people accountable)   √   √  √  √    √ 
21.การมองภาพองครวม (conceptual thinking)   √   √  √  √    √ 
22.การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking)   √   √  √  √    √ 
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23.ความเขาใจขอแตกตางทางวฒันธรรม(cultural 
sensitivity) 

     √  √  √    √ 

24.ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding)      √  √  √    √ 
25.การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness)      √  √ √ √    √ 
26.ความถูกตองของงาน (concern for order)      √  √  √   √ √ 
27.ความมั่นใจของตนเอง (self confidence)       √  √ √ √    √ 
28.ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility)       √  √  √    √ 
29.สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality)      √  √  √    √ 
30.วิสัยทัศน (visioning)      √ √ √  √    √ 
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31.ภาวะผูนํา (leadership)      √  √  √    √ 
32.การใหอํานาจผูอื่น (empowerment)      √  √  √    √ 
33.การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation)      √  √  √    √ 
34.ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership)      √  √  √    √ 
35.การควบคุมตนเอง (self control)      √ √ √  √    √ 
36.ความรับผิดชอบ       √        
37.ความซื่อสัตย       √ √       
38.งานวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) √ √ √ √ √ √ √      √ √ 
39.งานบริการวิชาการ √ √   √ √ √      √ √ 
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40.งานวิจัย/ตํารา/นวัตกรรม √ √   √ √ √      √ √ 
41.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/พัฒนานักศึกษา      √ √     √ √  
42.งานพัฒนาองคกร/งานบริหาร √   √ √ √ √      √  
43.คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย     √          
44.ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ  

√              

45.ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
ดานการบริหารจัดการเรียนการสอน 

  √ √           

46.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทําประมวลรายวิชาตาม √  √ √           
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ)               
47.ระดับความสําเร็จของผลลัพธของการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ)  

√  √ √           

48.จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด(หนวย
ชม.ตอสัปดาห) 

    √        √  

49.ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพ
ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

√   √           

50.ระดับความสําเร็จของการบรูณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรืองานวจิัย  

  √ √           
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51.จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม     √        √  
52.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรที่
รับผิดชอบ 

 √   √          

53.ระดับความสําเร็จของกระบวนการสงเสริมการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวจิัย 

 √             

54.ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิด
ประโยชนตอสังคม 

 √   √          

55.ระดับความสําเร็จของการนาํความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน/การ
วิจัย 

    √          
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56.ระดับความสําเร็จในการพฒันาระบบบริหารการบริการ
วิชาการนําสงความรูทางสุขภาพชุมชน 

 √             

57.คาเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจของผูเขารับการอบรมตอ
การจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 

              

58.เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒ ิ √    √        √  
59.ระดับความสําเร็จในการผลติผลงานวชิาการ(วิจัย/ตาํรา)  √           √  
60.ผลงานวิจยัวชิาการหรืองานสรางสรรคทีไ่ดตีพมิพ/เผยแพร     √        √  
61.ผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน √            √  
62.ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารย
ดําเนินการผลิตเผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

√              
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                                      ผูแตง 

 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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63.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจํา 

√   √           

64.จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/
นานาชาติ 

√              

65.จํานวนนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและสามารถ
นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยใน
ภาควิชา 

√              

66.ระดับความสําเร็จในการทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษา     √          

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในงานวิจัย ทั้งสิ้น 99  รายการ 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 

                                       
                                    ผูวิจัย 
 
 มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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1.การประเมินผลการปฏบิัติงาน (performance appraisal ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2.สมรรถนะ (competency)     √     √     
3.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance Indicator) √       √     √  
4.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) 4 มิติ           √ √ √ √ 
5.การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement  motivation)               √  
6.การบริการที่ดี (service mind)             √  
7.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise)             √  
8.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (integrity)             √  
9.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (teamwork)             √  
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

                                                                                                
                                       ผูวิจัย 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ                             
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1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal ) √ √ √ √ √ √ √ √       
2.สมรรถนะ (competency)       √ √ √   √ √ √ 
3.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance indicator) √ √ √ √ √ √ √        
4.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) 4 มิติ √ √             
5.การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement  motivation)         √ √ √  √  √ √ 
6.การบริการที่ดี (service mind)        √ √    √ √ 
7.การสั่งสมความชาํนาญในงานอาชีพ (expertise)        √ √  √   √ 
8.การยึดมัน่ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (integrity)       √ √ √ √ √   √ 
9.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (teamwork)       √  √ √   √ √ 
10.การคิดวิเคราะห (analytical thinking)       √  √ √   √  
11.การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring & developing )         √  √  √  
11.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing)        √ √ √   √  
12.การสัง่การตามอํานาจหนาที่ (hold people accountable)       √  √      
13.การมองภาพองครวม (conceptual Thinking)         √      
14.การสืบเสาะหาขอมูล (Information seeking)         √      
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

                                     
                                    ผูวิจัย 
 มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ                                
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15.ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity)         √      
16.ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding)         √      
17.การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness)         √      
18.ความถูกตองของงาน (concern for order)         √      
19.ความมั่นใจของตนเอง (self confidence)       √  √      
20.ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility)          √      
21.สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality)               
22.วิสัยทัศน (visioning)            √   
23.ภาวะผูนํา (leadership)         √ √  √   
24.การใหอํานาจผูอื่น (empowerment)         √      
25.การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation)         √ √  √   
25.ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership)        √ √   √   
26.การควบคุมตนเอง (self control)       √  √   √   
28.ทักษะ (skill)       √ √  √     
29.ความรู (knowledge)       √   √ √    
30.คุณลักษณะ (characteristic)          √     
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 
                                                                     ผูวิจัย 
มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ           
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1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal )   √ √ √ √ √ √  
2.สมรรถนะ (competency) √ √ √      √ 
3.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (key performance Indicator)     √ √ √   
4.การวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) 4 มิต ิ √  √       
5.การมุงผลสัมฤทธิ ์(achievement  motivation)   √  √       
6.การบริการที่ดี (service Mind) √  √       
7.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) √  √       
8.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) √  √       
9.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (teamwork)          
10.การคิดวิเคราะห (analytical thinking)   √       
11.การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring and development)          √ 
12.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing)            √      √ 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 

 
                                                                           ผูวิจัย 
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20.ความถูกตองของงาน (concern for Order)      √    
21.ความมั่นใจของตนเอง (self Confidence)    √   √    
24.ภาวะผูนํา (leadership)      √   √ 
25.การใหอํานาจผูอื่น (empowerment)          
26.การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation)         √ 
28.ทักษะ (skill)   √ √  √    
29.ความรู (knowledge)    √ √ √    
30.คุณลักษณะ (characteristic)      √    
31.การจัดการเรียนการสอน    √ √ √ √ √  
32.การมีสวนรวมในการวางแผนงานตามโครงสรางและภาควิชา     √ √ √   
33.การบูรณาการบริการวิชาการกบัการเรยีนการสอนและหรืองานวจิัย       √ √   
34.การมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม      √    
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

 
                                                                           ผูวิจัย 
 
 
 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
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35.ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนตอสังคม      √    
36.การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน/วิจัย 

     √    

37.ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ      √ √ √  
38.การจัดทําหนังสือ/ตํารา      √ √ √  
39.ผลงานวิจัย วิชาการหรืองานสราง สรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร      √ √ √  
40.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน      √  √  
41.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา      √    
42.การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน      √  √  
43.มีการเผยแพรผลงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาในระดับชาต ินานาชาต ิ      √  √  
44.การเขารวมกิจกรรมของงานกจิการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      √  √  
45.การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา      √  √  
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

                                                                                                 
                                      ผูวิจัย 
 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
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46.เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ      √  √  
47.โครงการบริการวิชาการที่บริการกับการจัดการเรียนการสอน      √    
48.ความพึงพอใจของนักศึกษา     √ √ √ √  
49.ความพึงพอใจของเพื่อนครู และผูบริหาร     √ √ √ √  
50.ความพึงพอใจของผูปกครอง     √ √  √  
51.ความพึงพอใจของนายจาง       √   
52.ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     √ √  √  
53.แฟมผลงานครู       √   
54.สิ่งสนับสนุนการสอน     √   √  
55.กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต        √  
56.แนวทางการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมพัฒนานักศึกษา       √ √  
57.การใชเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน        √  
58.ชั่วโมงการทําหนาที่บริหาร       √   
59.เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ      √ √ √  

  
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขพบวา มีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในงานวิจัย ทั้งสิ้น 59  รายการ 
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2. การวิเคราะหความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน โดยใช
แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (semi-structural interview) สรุปผลการสัมภาษณ ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 

        ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ 
 
มาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดการประ 
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1.ทักษะในการฟงการพูด การอาน การ
เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ 
เพ่ือการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.ทักษะการใชเทคโนโลยีและการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ทักษะการคํานวณ  √ √ √ √ √ √ √ √ 
4.การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement 
motivation)   

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.การบริการท่ีดี (service mind) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ 
(expertise) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม (integrity) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8.ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปน
ทีม (teamwork) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒแิละผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 

           ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ      
 
 
มาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดการประ 
เมินผลการปฏิบัติราชการ 
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10.การใสใจและการพัฒนา ศักยภาพคน 
(caring & developing others) 

√     √ √ √ √ 

11.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
(communication & Influencing) 

√     √ √ √ √ 

11.วิสัยทัศน (visioning)  √   √ √ √ √ √ 
12.ภาวะผูนํา (leadership)  √   √ √ √ √ √ 
13.การใหอํานาจผูอ่ืน
(empowerment) 

 √   √ √ √ √  

14.การวางแผนกลยุทธภาครัฐ
(strategic orientation) 

 √   √ √ √ √  

15.ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change 
leadership) 

 √   √ √ √ √  

16.การควบคุมตนเอง (self control)  √   √ √ √ √  
17.มีความตรงตอเวลา √ √ √       
18.มีความเสียสละ √ √        
19.มีความรับผิดชอบ √ √ √       
20.มีมนุษยสัมพันธดี   √       
21.มีวินัย √ √        
22.รับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณ √         
23.ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี √         
24.การประเมินผลการปฏิบัติงาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25.วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน 360 
องศา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26.ความรู √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒแิละผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 
 

     ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ            
 
 
มาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดการประ 
เมินผลการปฏิบัติราชการ 
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28.ทักษะ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29.สมรรถนะ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31.การวัดผลเชิงดุลยภาพ 4 มิติ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32.งานวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
33.งานทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมไทย 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34.งานบริการวิชาการ  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35.งานวิจัย/ตํารา          
36.งานพัฒนาองคกร √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
37.รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จ
การศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบวัดความรู
ผานครั้งแรกในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

√ √  √  √ √ √ √ 

38.รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จ
การศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้ง
แรกตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด(ตาม
กลุมราย วิชาท่ีรวมสอน) 

√ √  √ √ √ √ √ √ 

39.รอยละบัณฑิตท่ีมีทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีจําเปนตามหลักสูตรท่ี
กําหนดระดับดีข้ึนไป 

  √       

40.คะแนนประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย 

     √ √   

41.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน 

       √ √ 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒแิละผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

    ผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ           
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42.คะแนนประเมินคุณภาพ
แฟมรายวิชา 

√ √  √      

43.ระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

√   √   √   

44.ระดับประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ  

     √    

45.ระดับประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
ดานการบรหิารจัดการเรยีนการสอน 

 √        

46.ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการจัดทํา มคอ 

√   √  √ √   

47.ผลลัพธของการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 

√ √  √  √ √   

48.จํานวนภาระงานการสอน
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

  √   √ √ √ √ 

49.ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต นายจางผูประกอบการ 
ผูใชบัณฑิต 

       √  
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

    ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ 
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51.ระดับความสําเร็จของโครงการ
สงเสริมการสอบรวบยอดสถาบันสมทบ/
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

√ √        

52.ระดับความสําเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองคุณลักษณะ
บัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัย 

√         

53.ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
หรืองานวิจัย  

√ √  √ √ √ √  √ 

54.การมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคม 

 √  √    √  

55.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัด
อบรมหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 

 √        

56.ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
สงเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 

      √   

57.เปนผูรับผิดชอบโครงการบริการ
วิชาการ 

   √      

58.เปนกรรมการวิชาการ/เปน 
ท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ 

√ √  √     √ 
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

    ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ               
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59.ระดับความสําเร็จในการผลิต
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

√ √ √ √ √    √ 

60.ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
หนังสือ/ตํารา 

√ √   √    √ 

61.คะแนนถวงน้ําหนักของการ 
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

     √ √   

62.ผลงานวิจัย วิชาการหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

√ √ √ √    √ √ 

63.คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพ 

     √ √   

64.หนังสือหรือตําราท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

        √ 

65.คะแนนถวงน้ําหนักของการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 

     √ √   

66.ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน 

 √ √ √    √ √ 

67.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 

 √ √ √    √  

68.จํานวนนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ี
แลวเสร็จและสามารถนําไปใชประโยชน
หรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยใน
ภาควิชา 

  

√   √ √   
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

    ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ              
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69.ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

√ √  √ √ √ √  √ 

70.ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับดีข้ึนไป  

√ √       

71.มีการเผยแพรผลงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาในระดับชาติ/
นานาชาติ 

  √       

72.มีผลงานดานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับ
รางวัลยกยองในระดับชาติ/นานาชาติ 

  √       

73.การเขารวมกิจกรรมของงานกิจการ
นักศึกษาและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

√ √ √ √  √ √ √ √ 

74.รอยละความสําเร็จของอาจารยในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 √        
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

    ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ 
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75.ระดับความสําเร็จของอาจารยใน
การพัฒนานักศึกษาในเรื่องการให
คําปรึกษาทางวิชาการ/การแนะ
แนวการใชชีวิต/การจัดบริการ
ขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพ/การเขารวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

      √   

76.ระดับความสําเร็จในการทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

 √ √ √  √ √  √ 

77.ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต 

√         

78.ระดับความสําเร็จในการ 
บริหารความเสี่ยงของงานท่ี
รับผิดชอบ 

√ √ √ √  √ √ √  

79.ระดับความสมบูรณและทันสมัย
ของฐานขอมูลสวนบุคคล 

     √ √   

80.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ตนเองตามลักษณะงาน/ความ
เชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

      √   

81.คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ 

√ √   √ √ √  √ 
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

   ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ               
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และตัวช้ีวัดการประ 
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82.คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับกลุมงาน 

  √       

83.รอยละของโครงการของกลุมงานท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

       √  

84.รอยละของตัวบงชี้คุณภาพท่ี
รับผิดชอบของกลุมงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 

       √  

85.ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและกํากับ
ติดตาม 

√   √     √ 

86.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพของตัวบงข้ีคุณภาพท่ี
รับผิดชอบ 

√ √    √   √ 

87.ระดับความสําเร็จของการ    √  √ √   
จัดทําวิธีการดําเนินงานท่ีดี (good 
practice) 

         

88.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
ตัวบงชี่ท่ีรับผิดชอบ 

√      √ √  

89.ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ 

       √ √ 
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 

 

   ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ               
 
 
 
มาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดการประ 
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90.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

       √  

91.ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูในองคกร  

 √  √  √ √ √ √ 

92.รอยละของตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบ
บรรลุเปาหมาย 

  √       

93.การปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

  √       

94.ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการสงเสริมสุขภาพ
กับรายวิชาทางการพยาบาล 

√    √     

  
  จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ พบวา 
มีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในงานวิจัย ท้ังสิ้น 94 รายการ 
  สรุปผลการไดมาของขอกระทงคําถาม เพ่ือนําไปใชในการจัดทําแบบสอบถามจํานวน 
125 ขอ ดังนี้คือ  1) จากผลการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 แหง
(รายละเอียดในตารางท่ี 3) พบวา มีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในงานวิจัย ท้ังสิ้น 
125 รายการ  2) จากผลการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข (รายละเอียดในตารางท่ี 4) พบวามีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามใน
งานวิจัย ท้ังสิ้น 99 รายการ 3) จากผลการวิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข (รายละเอียดในตารางท่ี 5) พบวามีสาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามใน
งานวิจัย ท้ังสิ้น 59 รายการ และ 4) จากผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญท่ี
เกี่ยวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PA) ของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดในตารางท่ี 6)  พบวามี
สาระสําคัญท่ีสามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในงานวิจัย ท้ังสิ้น 94 รายการ   รวมจํานวนผลการ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดกระทงคําถามท้ังสิ้น  377  รายการ  

  ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหขอกระทงคําถาม และเทียบเคียงขอกระทงคําถามตาง ๆ 
ผูวิจัยจึงตัดออกไป เนื่องจากเปนรายการท่ีมีสาระสําคัญท่ีซํ้ากัน และคงเหลือไวในการต้ังเปนกระทง
คําถาม 125 รายการ หลังจากนั้นผูวิจัยนําขอคําถาม จํานวน 125 รายการ มาสรางเปน
แบบสอบถามและนําสงใหผูเชี่ยวชาญทางสถิติ ผูเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ
ทางการสรางตัวชี้วัด และผูเชี่ยวชาญทางภาษา รวมจํานวน 5 คน  ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาคา
ความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (index of item objective congruence: IOC) วาไดคาผานตาม
เกณฑท่ีกําหนดหรือไม  ผลการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน   พบวาในขอคําถามท่ีมี
อยูจํานวน 15 ขอคําถาม คือ ลําดับท่ี 40, 41, 44, 74, 94, 95, 96, 105, 109, 113, 116,121, 123, 
124 และ 125 ไดผลรวมคาความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา IOC จากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน 
นอยกวา  0.5 ซ่ึงเปนคาท่ีไมผานตามเกณฑท่ีกําหนด จึงเหลือขอคําถามท่ีผานเกณฑจํานวน 110 
รายการ สรุปขอคําถามท้ังหมดท่ีมีความเหมาะสมและถูกตองสมบูรณท้ังสิ้น 110 รายการ  

  หลังจากนั้นผูวิจัยนําขอกระทงคําถาม  110  รายการ ไปหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) 
โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 
30 คน (6 วิทยาลัยๆ ละ 5 คน) ตรวจสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .983  

3. การวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis : EFA) 

  การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis : EFA) ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
เพ่ือสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรท่ีสําคัญ โดยการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูล 
คือผูอํานวยการ ตัวแทนรองผูอํานวยการ ตัวแทนหัวหนางาน ตัวแทนหัวหนาภาคและอาจารยผูสอนท่ี
มีประสบการณการเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 
วิทยาลัยๆ ละ  8 คน รวม 224 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 27 วิทยาลัย คิดเปน
จํานวน  216 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.43  นํามาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปนตารางประกอบคําบรรยาย ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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3.1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   การวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณการเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency)  และหาคารอยละ (percent) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
สถานภาพ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

1.เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
16 
200 

 
7.40 
92.60 

รวม 216 100 
2.อายุ 
1.ไมเกิน 30 ป   
2.31–40 ป 
3. 41–50 ป     
4. 51 ป ข้ึนไป       

 
12 
49 
100 
55 

 
5.60 
22.70 
46.30 
25.50 

รวม 216 100 
3.ระดับการศึกษา 
1.ปริญญาโท 
2.ปริญญาเอก 

 
155 
61 

 
71.80 
28.20 

รวม 216 100 
4.ตําแหนงหนาท่ี 
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล 
2. รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล 
3. หัวหนาภาควิชา 
4. หัวหนางาน 
5. อาจารยผูสอน 

 
27 
27 
27 
27 

        108 

 
12.50 
12.50 
12.50 
12.50 

50 
รวม 216 100 

5.ประสบการณการเปนคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

216 100 

 
   จากตารางที่ 7 แสดงสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 216 คน 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 92.60 เปนชาย 16 คน คิดเปนรอยละ 7.40 
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มีอายุ 41– 50 ป มากท่ีสุด จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 46.30 นอยท่ีสุดคือมีอายุไมเกิน 30 ป 
จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 5.60 การศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 155 คน คิดเปน
รอยละ 71.80 รองลงมาคือ การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 28.20 มี
ตําแหนงเปนอาจารยผูสอนมากท่ีสุด  จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ  50 รองลงมาผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล หัวหนาภาคและหัวหนางานตําแหนงละ 27  คน  
คิดเปนรอยละ  12.50  และทุกคนมีประสบการณการเปนคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 100  

3.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนมาตรฐานและตัวช้ีวัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  
                 การวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร

ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) 

 

ตัวแปร ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement 
motivation) 

4.551 0.576 มากท่ีสุด 

2. รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/
บัณฑิตท่ีสอบวัดความรูผานครั้งแรกใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

4.019 0.915 มาก 

3. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต นายจาง  
ผูประกอบการ หรือผูใชบัณฑิต 

3.907 0.955 มาก 

4. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและหรือ
งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

3.889 0.908 มาก 

5. ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ
(วิจัย/ตํารา) 

4.292 0.779 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัวแปร ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

6. รอยละของการผลิตผลงานสรางสรรคหรือ
นวัตกรรมตออาจารยประจําเทากับ 10 

3.810 0.882 มาก 

7. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

3.972 0.829 มาก 

8. รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงาน
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

3.968 0.937 มาก 

9. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริม
สุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล 

3.810 0.948 มาก 

 10. การบริการท่ีดี (service mind-serve) 4.389 0.757 มาก 
11. รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/

บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
รายวิชา. . .ครั้ งแรกตอจํานวนผู เข าสอบ
ท้ังหมด (ตามกลุมรายวิชาท่ีรวมสอน) 

3.917 0.931 มาก 

12. จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม 

3.792 0.944 มาก 

13. คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4.083 0.761 มาก 

14. รอยละของรายวิชาทางการพยาบาลท่ีมี
เอกสารคําสอนเปนรูปเลมสมบูรณกอนเปด
ภาคการศึกษา 

3.912 0.793 มาก 

15. จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริม
นักศึกษาใหมีจิตอาสา 

3.852 0.866 มาก 

16. ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง
ของงานท่ีรับผิดชอบ 

4.037 0.783 มาก 

17. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจาก
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต/การวิจัย/งาน
สรางสรรค/อ่ืนๆ 

3.972 0.795 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัวแปร ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

18. ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม 
(teamwork) 

4.324 0.776 มาก 

19. คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย 

4.162 0.828 มาก 

20. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรม
หลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 

3.773 0.940 มาก 

21. ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัย วิชาการ
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

4.204 0.804 มาก 

22. จํานวนวัตกรรม/งานสรางสรรคแลวเสร็จ 3.782 0.942 มาก 
23. จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.801 0.956 มาก 

24. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของ
ฐานขอมูลสวนบุคคล 

4.028 0.759 มาก 

25. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของ
ศูนยความเปนเลิศตามข้ันตอนของการ
สงเสริมสุขภาพ 

3.773 0.969 มาก 

26. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม (integrity) 

4.407 0.847 มาก 

27. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารย 

4.134 0.887 มาก 

28. ระดับความสําเร็จของกระบวนการสงเสริม
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและหรืองานวิจัย  

3.917 0.755 มาก 

29. คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการท่ีไดรับ
การรับรองคุณภาพ 

4.139 0.721 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัวแปร ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

30. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

4.046 0.872 มาก 

31. จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ 
กิจกรรมขององคกรและการปฏิบัติตนเปน
ขาราชการท่ีดี 

4.023 0.957 มาก 

32. รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของ
ฐานขอมูลในงานท่ีรับผิดชอบ 

4.009 0.818 มาก 

33. การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ 
(expertise) 

4.255 0.871 มาก 

34. คะแนนประเมินคุณภาพแฟมรายวิชา 4.079 0.939 มาก 
35. ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการ

วิชาการท่ีเกิดประโยชนตอสังคม 
4.042 0.875 มาก 

36. ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการท่ีไดรับ
การรับรองคุณภาพ 

4.190 0.799 มาก 

37. รอยละของการเบิกจายเงินสนับสนุน
งานวิจัย/ตํารา/นวัตกรรมของอาจารย
ประจํา 

3.620 1.004 มาก 

38. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา งานปก 
ครอง งานสวัสดิการ งานแนะแนวและให
คําปรึกษาในระดับดีข้ึนไป 

3.894 0.946 มาก 

39. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตาม
ลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

4.107 0.797 มาก 

40. การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 4.079 0.888 มาก 
41. ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
4.296 0.744 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัวแปร ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

42. การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring 
& developing others) 

4.185 0.826 มาก 

43. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

4.134 0.799 มาก 

44. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

3.847 0.935 มาก 

45. ระดับความสําเร็จของการติดตามชวยเหลือ
บัณฑิตท่ีสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิตไมผานในครั้งแรก 

3.722 0.991 มาก 

46. ระดับความสําเร็จของการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัย 

3.912 0.903 มาก 

47. คะแนนถวงน้ําหนักของการนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

3.866 0.871 มาก 

48. รอยละของโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุน
การวิจัยภายในไดรับการติดตามใหมีการ
ดําเนินการตามแผน 

3.796 0.881 มาก 

49. 
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในระดับดีข้ึนไป 

3.782 0.927 มาก 

50. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตรง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 

3.958 0.875 มาก 

51. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(communication & 
influencing) 

3.884 0.970 มาก 

52. ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา
ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

3.921 0.862 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

53. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี(hold people 
accountable) 

3.713 0.979 มาก 

54. รอยละของความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา 

4.102 0.812 มาก 

55. ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในดานการบริหารจัดการเรียน
การสอน 

4.144 0.761 มาก 

56. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
การบริการวิชาการนําสงความรูทางสุขภาพสู
ชุมชน 

3.898 0.878 มาก 

57. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและ
กลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.796 0.865 มาก 

58. รอยละของโครงรางการวิจัยท่ีขออนุมัติเงิน
สนับสนุนการวิจัยภายในและภายนอกผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม 

3.759 0.893 มาก 

59. จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงาน
กิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.815 0.971 มาก 

60. คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ 

4.042 0.773 มาก 

61. การเขาใจองคกรและระบบราชการ
(organizational awareness) 

3.880 0.937 มาก 

62. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทํา
ประมวลรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา 

4.107 0.916 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

63. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงานตามโครงสรางและภาควิชา 

4.102 0.883 มาก 

64. การมองภาพองครวม (conceptual 
thinking) 

3.986 0.922 มาก 

65. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัด
ประชุมวิชาการประจําป 

3.676 1.015 มาก 

66. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

4.065 0.833 มาก 

67. รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางดานสุขภาพท่ีนําไปใช
ประโยชน 

3.889 0.923 มาก 

68. รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบ
บรรลุเปาหมาย 

4.019 0.846 มาก 

69. คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับกลุมงาน 

4.065 0.860 มาก 

70. ความม่ันใจของตนเอง (self confidence) 3.884 1.043 มาก 
71. ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

3.982 0.950 มาก 

72. การสืบเสาะหาขอมูล (information 
seeking) 

3.806 0.978 มาก 

73 ระดับความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 

4.079 0.834 มาก 

74. ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมการ
สอบรวบยอดสถาบันสมทบ/ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

3.741 0.978 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

75. รอยละหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจ
ตอสมรรถนะและอัตลักษณการใหบริการ
สุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป 

3.736 0.873 มาก 

76. ความถูกตองของงาน (concern for order) 4.144 0.885 มาก 
77. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนให

อาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใช
ประโยชนจากผลงานวิจัย 

3.917 0.864 มาก 

78. รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ีแลว
เสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมีการ
เผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 

3.819 0.884 มาก 

79. ภาวะผูนํา (leadership) 4.134 0.860 มาก 
80. รอยละของตัวบงชี้คุณภาพท่ีรับผิดชอบของ

กลุมงานสําเร็จตามเปาหมาย 
3.963 0.867 มาก 

81. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
(cultural sensitivity) 

3.722 1.068 มาก 

82. ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.866 0.928 มาก 

83. จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด(หนวยชม.ตอสัปดาห) 

4.116 0.879 มาก 

84. ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal 
Understanding) 

3.921 1.011 มาก 

85. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทางวิชาการในดานบริการวิชาการ 

3.732 0.911 มาก 

86. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 

3.931 0.789 มาก 

87. การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) 3.857 0.961 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

88. ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา 

3.949 0.831 มาก 

89. ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีสงเสริมให
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 

3.986 0.871 มาก 

90. ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) 3.898 0.997 มาก 

91. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามตัวบงชี่ท่ีรับผิดชอบ 

4.097 0.756 มาก 

92. ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและอัต
ลักษณของวิทยาลัย 

4.093 0.807 มาก 

93. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรมตอการจัดการอบรมของงาน
บริการวิชาการ 

3.667 0.935 มาก 

94. 
 

การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic 
orientation) 

3.810 1.001 มาก 

95. จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรใน 
ระดับชาติ/ นานาชาติ 

3.861 0.904 มาก 

96. จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดาน 
สุขภาพเปนท่ียอมรับระดับชาต ิ

3.819 0.884 มาก 

97. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนา
นักศึกษาในเรื่องการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ/การแนะแนวการใชชีวิต/การ
จัดบริการขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรม 

3.954 0.840 มาก 

98. สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic 
quality) 

3.741 1.010 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ท่ีเปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (n=216) (ตอ) 

 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คามัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาระดับ 
ความ

เปนไปได 

99. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

4.171 0.848 มาก 

100. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการ
จัดการเรียนการสอน 

3.963 0.851 มาก 

101. วิสัยทัศน (visioning) 4.051 0.956 มาก 

102. เปนกรรมการวิชาการ/เปนท่ีปรึกษา/
ผูทรงคุณวุฒิ 

3.611 0.908 มาก 

103. การใหอํานาจผูอ่ืน (empowerment) 3.657 0.999 มาก 

104. ระดับความสําเร็จในการทําหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษา 

3.917 0.864 มาก 

105. ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการ
ดําเนินงานท่ีดี (good practice) 

3.907 0.900 มาก 

106. รอยละของโครงการของกลุมงานท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

3.931 0.950 มาก 

107. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change 
leadership) 

3.935 1.068 มาก 

108. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม 

4.056 0.887 มาก 

109. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูใน 
องคกร 

4.037 0.746 มาก 

110 การควบคุมตนเอง (self control) 4.102 2.787 มาก 

โดยรวม 3.963 0.901 มาก 
 

   จากตารางที่ 8 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) เทากับ 3.963 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เทากับ 0.909 เม่ือพิจารณารายขอพบวาตัวแปรท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิต 
มากท่ีสุดคือ ตัวแปรท่ี 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation)  มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) 
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เทากับ 4.551 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.576 และตัวแปรท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิต 
นอยท่ีสุดคือตัวแปรท่ี 102 เปนกรรมการวิชาการ/เปนท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X )
เทากับ  3.611 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.908  

3.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA) ดวย
วิธีการสกัดปจจัย (principal component analysis: PCA)  เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญของ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   
   ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO and Bartlett’s test ซ่ึงคา KMO 
เปนการทดสอบความเหมาะสมของ correlation matrix ในการวิเคราะหองคประกอบ คือ เปนดัชนี
ท่ีบอกความแตกตางระหวาง matrix สหสัมพันธของตัวแปรท่ีสังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ เม่ือ
วิเคราะหแลวพบวา ดัชนี (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0.918 ซ่ึง
เขาใกล 1 ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอมูลมีความเหมาะสมท่ีจะนําเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (factor 
analysis) มาใชและวิเคราะหองคประกอบดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก โดยใชวิธีแวริแมกซ 
(varimax rotation) โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ท่ีมากกวา 1.00 
และถือเอาคาน้ําหนักปจจัย (factor loading) ในแตละตัวแปรต้ังแตคา 0.5 ข้ึนไปตามวิธีของ ไกเซอร
(Kaiser) พบวาไดองคประกอบตามเง่ือนไขขางตน จํานวน 20 องคประกอบ ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 จํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
 

องค 
ประกอบ 

(compon
ent) 

Initial Eigenvalues 
 

Rotation Sums of Squared Loadings 

    คาความ 
แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาความ 
แปรปรวน 
รอยละ 

(% of Variance) 

คาความ 
แปรปรวน 

สะสมรอยละ 
(cumulative %) 

 
คาความ 

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาความ 
แปรปรวน 

รอยละ 
(% of Variance) 

คาความ 
แปรปรวน 

สะสมรอยละ 
(cumulative %) 

1 43.885 39.896 39.896 21.562 19.601 19.601 

2 5.774 5.249 45.145 7.696 6.996 26.597 

4 4.019 3.653 53.231 5.710 5.191 37.707 

5 2.992 2.720 55.951 5.541 5.037 42.745 

6 2.765 2.513 58.465 5.392 4.901 47.646 

7 2.552 2.320 60.785 5.289 4.809 52.455 

8 2.183 1.984 62.769 3.584 3.258 55.713 

9 1.889 1.717 64.487 2.873 2.612 58.325 
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ตารางท่ี 9 จํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) (ตอ) 
 

องค 
ประกอบ 

(compon
ent) 

Initial Eigenvalues 
 

Rotation Sums of Squared Loadings 

    คาความ 
แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาความ 
แปรปรวน 
รอยละ 

(% of Variance) 

คาความ 
แปรปรวน 

สะสมรอยละ 
(cumulative %) 

 
คาความ 

แปรปรวน 
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาความ 
แปรปรวน 

รอยละ 
(% of Variance) 

คาความ 
แปรปรวน 

สะสมรอยละ 
(cumulative %) 

10 1.826 1.660 66.147 2.786 2.533 60.858 

11 1.615 1.468 67.615 2.589 2.354 63.212 

12 1.510 1.373 68.988 2.323 2.112 65.324 

13 1.402 1.275 70.262 2.245 2.041 67.365 

14 1.372 1.247 71.509 2.117 1.925 69.289 

15 1.194 1.085 72.594 2.047 1.861 71.150 

16 1.149 1.044 73.639 1.685 1.532 72.682 

17 1.131 1.028 74.667 1.526 1.387 74.069 

18 1.081 .983 75.650 1.353 1.230 75.300 

19 1.040 .945 76.595 1.225 1.114 76.414 

20 1.014 .922 77.517 1.213 1.103 77.517 

 
   จากตารางท่ี 9 แสดงจํานวนองคประกอบ (component) และคาความแปรปรวน

ของตัวแปรองคประกอบพบวา องคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ท่ี
มากกวา 1.00 และถือเอาคาน้ําหนักปจจัย (factor loading)    ในแตละตัวแปรต้ังแตคา 0.5 ข้ึนไปตาม
วิธีของ ไกเซอร (Kaiser) มี 20 องคประกอบ และองคประกอบท่ี 1 – 20 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมท้ังหมดไดเทากับรอยละ 77.517 เม่ือพิจารณาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 1.00 การเลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยาย
องคประกอบนั้น ๆ ต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ในแตละ
ตัวแปรต้ังแต 0.5 ตามวิธีการของไกเซอร (Kaiser) ข้ึนไป พบวา มี 7 องคประกอบเทานั้นท่ีเปนไป
ตามเกณฑการพิจารณา คือ องคประกอบท่ี 1 ถึงองคประกอบท่ี 7 โดยสามารถจําแนกรายละเอียดได
ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ 
 

 
ตัวแปร 

คาน้ําหนักองคประกอบ 
กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 กลุมท่ี 5 กลุมท่ี 6 กลุมท่ี 7 

Q94 .790       
Q87 .786       
Q81 .770       
Q84 .761       
Q72 .759       
Q61 .747       
Q70 .747       
Q90 .744       
Q64 .732       
Q53 .718       
Q103 .710       
Q76 .710       
Q77 .657       
Q75 .657       
Q52 .644       
Q44 .628       
Q105 .579       
Q85 .566       
Q92 .561       
Q20 .560       
Q100 .554       
Q82 .551       
Q57 .546       
Q71 .542       
Q65 .539       
Q50 .538       
Q89 .537       
Q56 .529       
Q67 .528       
Q93 .521       
Q31 .515       
Q106 .511       
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ตารางท่ี 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ) 
 

 
ตัวแปร 

คาน้ําหนักองคประกอบ 
กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 กลุมท่ี 5 กลุมท่ี 6 กลุมท่ี 7 

Q51 .509       
Q32 .507       
Q79  .648      
Q101  .641      
Q107  .640      
Q98  .639      
Q99  .619      
Q66  .559      
Q40  .536      
Q104  .510      
Q33  .507      
Q8   .748     
Q4   .705     
Q9   .549     
Q13    .770    
Q29    .735    
Q21    .720    
Q5    .629    
Q30    .624    
Q1    .514    
Q95     .727   
Q96     .717   
Q78     .521   
Q59      .775  
Q23      .708  
Q12      .706  
Q15      .638  
Q43       .684 
Q41       .636 
Q55       .629 
Q54       .600 
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   จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน 7 
องคประกอบ โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนองคประกอบ ตัวแปรและคาน้ําหนักของแตละองคประกอบการประเมิน              

ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

องคประกอบ จํานวนตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 

1 34 .507-.790 

2 9 .507-.648 

3 3 .549-.748 

4 6 .514-.770 

5 3 .521-.727 

6 3 .638-.775 

7 4 .600-.684 

 
   จากตารางท่ี 11 พบวาองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบดวย  องคประกอบ   
7 องคประกอบ  รวม 63 ตัวแปร สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ คือ  องคประกอบท่ี 1 มีตัวแปร
จํานวน 34 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .507-.790 องคประกอบท่ี 2 มี 
ตัวแปรจํานวน 9 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .507-.648 องคประกอบท่ี 3 มี
ตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .549-.748 องคประกอบท่ี 4 มี
ตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบตั้งแต .514-.770  และ
องคประกอบท่ี 5  มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .521-
.727 องคประกอบท่ี 6 มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต 
.638-.775 องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบ
ต้ังแต .600-.684 สามารถอธิบายแตละองคประกอบดังตารางท่ี 12-26 
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ตารางท่ี 12 แสดงองคประกอบท่ี 1   
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก

ปจจัย 
Q94 การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) .790 
Q87 การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) .786 
Q81 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) .770 
Q84 ความเขาใจผูอ่ืน (interpersonal understanding) .761 
Q72 การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) .759 
Q61 การเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness) .747 
Q70 ความม่ันใจของตนเอง (self confidence) .747 
Q90 ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) .744 
Q64 การมองภาพองครวม (conceptual thinking) .732 
Q53 การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี (hold people accountable) .718 
Q103 การใหอํานาจผูอ่ืน (empowerment) .710 
Q76 ความถูกตองของงาน (concern for order) .710 
Q77 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต 

เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
.657 

Q75 รอยละหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณ
การใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับ 
ดีข้ึนไป 

.657 

Q52 ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 

.644 

Q44 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต .628 
Q105 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานท่ีดี (good 

practice) 
.579 

Q85 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในดานบริการ
วิชาการ 

.566 

Q92 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัย 

.561 

Q20 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ .560 
Q100 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน .554 
Q82 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
.551 

Q57 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการ 
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไป 

.546 
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ตารางท่ี 12 แสดงองคประกอบท่ี 1  (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก

ปจจัย 

Q71 ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 

.542 

Q65 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป .539 

Q50 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล .538 

Q89 ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิต
ของวิทยาลัยครบทุกดาน 

.537 

Q56 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการวิชาการนําสงความรู
ทางสุขภาพสูชุมชน 

.529 

Q67 รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพท่ีนําไปใช
ประโยชน 

.528 

Q93 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของ
งานบริการวิชาการ 

.521 

Q31 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ กิจกรรมขององคกรและการปฏิบัติ
ตนเปนขาราชการท่ีดี 

.515 

Q106 รอยละของโครงการของกลุมงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน .511 

Q51 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & Influencing) .509 

Q32 รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานท่ีรับผิดชอบ .507 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 21.562 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 19.601 

 
   จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 1 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 34 

ตัวแปร  เรียง ลําดับตามคาน้ําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 94, 87, 81, 84, 72, 61, 70, 90, 64, 53, 
103, 76, 77, 75, 52, 44, 105, 85, 92, 20,100, 82, 57, 71, 65, 50, 89, 56, 67, 93, 31, 106, 
51 และ 31  มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .507-.790   ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้
คือตัวแปรท่ี 94  การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) รองลงมาคือตัวแปรท่ี 87 
การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) และตัวแปรที่ 81 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 
(cultural sensitivity) มีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ .790, .786  และ .770  ตามลําดับ  มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 21.562  และคารอยละของความแปรปรวน (percent 
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of variance) เทากับ 19.601 แสดงวาตัวแปรทั้ง 34 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยาย
องคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 
19.601 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ีหนึ่งผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา“งานลําดับรองตามภารกิจ
ขององคกร”   

   จากองคประกอบที่ 1  ซึ่งมี 34 ตัวแปร จึงดําเนินการสกัดปจจัย (principal 
component analysis : PCA ) เพ่ือใหไดตัวแปรยอยขององคประกอบท่ี 1 งานลําดับรองตามภารกิจ
ขององคกร  พบวา ได 4 องคประกอบ 1.1  สมรรถนะประจําสายงาน  1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงาน
บริการวิชาการและวิชาการ 1.3  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 1.4  งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร ดังแสดงในตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนองคประกอบยอยและคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ของ

องคประกอบท่ี 1 
  

องค 

ประกอบ 

(compo
nent) 

Initial Eigenvalues 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

     คาความ 

แปรปรวน 

ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

 

คาความ 

แปรปรวน 

รอยละ 

(% of 
Variance) 

คาความ 

แปรปรวน 

สะสมรอยละ 

(cumulative%) 

    คาความ 

แปรปรวน 

ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาความ 

แปรปรวน 

รอยละ 

   (% of 
Variance) 

คาความ 

แปรปรวน 

สะสมรอยละ 

(cumulative 
%) 

1.1 19.500 57.352 57.352 7.254 21.336 21.336 

1.2 1.686 4.959 62.311 6.399 18.820 40.156 

1.3 1.327 3.902 66.213 5.946 17.487 57.643 

1.4 1.019 2.996 69.209 3.933 11.566 69.209 

 
   จากตารางท่ี 13  แสดงจํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปร
ขององคประกอบท่ี 1  มี 4 องคประกอบยอย สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมท้ังหมดไดเทากับรอย
ละ 69.209 โดยสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบท่ี 1  
 

   ตัวแปรท่ี คาน้ําหนักองคประกอบท่ี 1 

กลุมท่ี 1.1 กลุมท่ี 1.2 กลุมท่ี1.3 กลุมท่ี1.4 

Q70 .732    
Q84 .691    
Q90 .673    
Q51 .670    
Q61 .669    
Q94 .657    
Q72 .644    
Q64 .617    
Q103 .608    
Q20 .604    
Q81 .587    
Q53 .544    
Q76 .507    
Q65  .716   
Q93  .692   
Q85  .683   
Q44  .683   
Q71  .628   
Q56  .606   
Q57  .597   
Q52  .581   
Q31  .580   
Q77   .745  
Q92   .668  
Q87   .657  
Q75   .631  
Q89   .630  
Q67   .603  
Q82   .594  
Q50   .502  
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ตารางท่ี 14 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบท่ี 1 (ตอ) 
 

   ตัวแปรท่ี คาน้ําหนักองคประกอบท่ี 1 
กลุมท่ี 1.1 กลุมท่ี 1.2 กลุมท่ี1.3 กลุมท่ี1.4 

Q105    .652 
Q100    .633 
Q106    .625 
Q32    .562 

 
   จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบท่ี 1 งานลําดับรองตามภารกิจขององคกร 

ประกอบดวยองคประกอบยอย 4 องคประกอบ โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบไดดังตาราง
ท่ี 15  
 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนตัวแปรและคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบท่ี 1 
  
องคประกอบท่ี 1 งานลําดับรองตามภารกิจองคกร  จํานวนตัวแปร คาน้ําหนักของตัวแปร

ขององคประกอบ 
1.1 สมรรถนะประจําสายงาน 13 .544-.732 
1.2ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการ/
วิชาการ 

9 .580-.716 

1.3ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย/งานกิจการ
นักศึกษา  /ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

8 .502-.745 

1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร 4 .625-.652 
            

    จากตารางท่ี 15 พบวาองคประกอบที่ 1 งานลําดับรองตามภารกิจขององคกร 
ประกอบดวยองคประกอบยอย 4 องคประกอบไดแก องคประกอบท่ี 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน มี
ตัวแปรจํานวน 13 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .544-.732 องคประกอบท่ี 
1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและงานวิจัย มีตัวแปร
จํานวน 9 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .580-.716 องคประกอบท่ี 1.3 
ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการและวิชาการ มีตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของ
ตัวแปรขององคประกอบต้ังแต .502-.745  องคประกอบท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนา
องคกร มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักของตัวแปรขององคประกอบตั้งแต .625-.652 
สามารถอธิบายแตละองคประกอบยอยดังตารางท่ี 16-19 
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ตารางท่ี 16 แสดงองคประกอบท่ี 1.1  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 

Q70 ความม่ันใจของตนเอง (self confidence) .732 

Q84 ความเขาใจผูอ่ืน (interpersonal understanding) .691 

Q90 ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) .673 

Q51 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing) .670 

Q61 การเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness) .669 

Q94 การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) .657 

Q72 การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) .644 

Q64 การมองภาพองครวม (conceptual thinking) .617 

Q103 การใหอํานาจผูอ่ืน (empowerment) .608 

Q20 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ .604 

Q81 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) .587 

Q53 การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี (hold people accountable) .544 

Q76 ความถูกตองของงาน (concern for order) .507 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 7.254 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 21.336 
 

   จากตารางท่ี 16 พบวา องคประกอบท่ี 1.1  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 13 ตัวแปร  
เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 70., 84, 90, 51, 61, 94, 72, 64, 103,20, 81, 53 
และ 76 มีคาน้ําหนัก ปจจัยของตัวแปรระหวาง .544-.732 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือ
ตัวแปรท่ี 70 ความม่ันใจของตนเอง (self confidence) รองลงมาคือตัวแปรท่ี 84 ความเขาใจผูอ่ืน
(interpersonal understanding) และตัวแปรที่ 90 ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) มีคา
น้ําหนักปจจัยของตัวแปรเทากับ .732, .691 และ  .673ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ7.254 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 
21.336 แสดงวาตัวแปรท้ัง 13  ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 21.336 ซึ่งเมื่อเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆแลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา
“สมรรถนะประจําสายงาน”           
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ตารางท่ี 17  แสดงองคประกอบท่ี 1.2   
 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
Q65 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป .716 
Q93 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการ

จัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 
.692 

Q85 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในดาน
บริการวิชาการ 

.683 

Q44 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต .683 
Q71 ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพท่ี

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
.628 

Q56 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการวิชาการ
นําสงความรูทางสุขภาพสูชุมชน 

.606 

Q57 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไป 

.597 

Q52 ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

.581 

Q31 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ กิจกรรมขององคกรและ
การปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

.580 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 6.399 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 18.820 

 
   จากตารางท่ี 17 พบวา องคประกอบท่ี 1.2 บรรยายดวยตัว แปรสําคัญ 9 ตัวแปร  

เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 65, 93, 85, 44, 71, 56, 57, 52 และ 31 มีคา
น้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .580-.716 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 65 
ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป รองลงมาคือตัวแปรท่ี 93 คาเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ และตัวแปรท่ี 
85 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในดานบริการวิชาการ มีคาน้ําหนักปจจัย
เทากับ .716,.692 และ.683  ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 
6.399 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 18.820 แสดงวาตัวแปร
ท้ัง 9 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ18.820 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง
งานบริการวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน” 
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ตารางท่ี 18 แสดงองคประกอบท่ี 1.3  
 

ตัวแปร ขอความ คานํ้าหนักปจจัย 

Q77 ระดับความสําเร็จของการสนบัสนุนใหอาจารยดาํเนนิการผลิต เผยแพร
และใชประโยชนจากผลงานวจิยั 

.745 

Q92 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะ
บัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัย 

.668 

Q87 การดําเนินการเชงิรุก (proactiveness) .657 

Q75 รอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณ
การใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีข้ึนไป 

.631 

Q89 ระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติ 
ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาและอัตลักษณ
บัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 

.630 

Q67 รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพที่
นําไปใชประโยชน 

.603 

Q82 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมไทย 

.594 

Q50 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพฒันารายบคุคล .502 

คาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) 5.946 

คารอยละของความแปรปรวน  (percent of variance) 17.487 

 
   จากตารางท่ี 18 พบวา องคประกอบท่ี 1.3  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ8 ตัวแปร  

เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 77,92,87,75,89,67,82 และ 50  มีคาน้ําหนักปจจัย
ของตัวแปรระหวาง .502 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 77 ระดับความสําเร็จ
ของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย รองลงมาคือ 
ตัวแปรท่ี 92  ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและ     
อัตลักษณของวิทยาลัย และตัวแปรท่ี 87 การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) มีคาน้ําหนักปจจัย
เทากับ .745, .668 และ.657 ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 
5.946 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 17.487 แสดงวาตัวแปร
ท้ัง 8 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 17.487 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง
งานวิจัย/งานกิจการนักศึกษา/งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย” 
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ตารางท่ี 19 แสดงองคประกอบท่ี 1.4   
 

ตัวแปร ขอความ คานํ้าหนักปจจัย 
Q105 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี (good practice) .652 
Q100 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน .633 
Q106 รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนนิการแลวเสร็จตามแผน .625 
Q32 รอยละของความสมบูรณและทนัสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ .562 

คาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) 3.933 
คารอยละของความแปรปรวน  (percent of variance) 11.566 

 
   จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 1.4 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 4  

ตัวแปร  เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 105,100,106 และ32 มีคาน้ําหนักปจจัย
ของตัวแปรระหวาง .625-.652 ตัวแปรที่สําคัญที่สุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 105 ระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานท่ีดี (good practice) รองลงมาคือตัวแปรท่ี 100 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน และตัวแปรท่ี 106 รอยละของโครงการ
ของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน มีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ .652, .633 และ.625 
ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.933 และคารอยละของความ
แปรปรวน (percent of variance) เทากับ 11.566 แสดงวาตัวแปรท้ัง 3  ตัวแปร เปนตัวแปรท่ี
รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับ
ปฏิบัติไดรอยละ 11.566 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบ
อ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร” 
 
ตารางท่ี 20 องคประกอบท่ี 2 
 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
Q79 ภาวะผูนํา (leadership) .648 
Q101 วิสัยทัศน (visioning) .641 
Q107 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) .640 
Q98 สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) .639 
Q99 การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา .619 
Q66 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน .559 
Q40 การคิดวิเคราะห (analytical thinking) .536 
Q104 ระดับความสําเร็จในการทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา .510 
Q33 การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) .507 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 7.696 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 6.996 
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   จากตารางที่ 20 พบวา องคประกอบที่ 2 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 9 ตัวแปร  
เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 79,101, 107,98, 99,66,40,104 และ 33 มีคา
น้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .507- .648 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 79 
ภาวะผูนํา (leadership) ตัวแปรท่ีรองลงมาคือตัวแปรท่ี 101 วิสัยทัศน (visioning) และตัวแปรท่ี 
107 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเทากับ .648,.641 
และ.640 ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 7.696 และคารอยละ
ของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 6.996 แสดงวาตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร เปนตัว
แปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ระดับปฏิบัติไดร อยละ6.996 ซึ ่งเมื ่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับ
องคประกอบอ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา“สมรรถนะบริหาร” 

 
ตารางท่ี 21 แสดงองคประกอบท่ี 3  
 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 

Q8 รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

.748 

Q4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและหรืองานวิจัย  

.705 

Q9 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชา 
ทางการพยาบาล 

.549 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 6.511 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.919 

 
  จากตารางท่ี 21 พบวาองคประกอบที่ 3 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 3 ตัวแปร  

เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 8,4 และ 9 มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง.549-
.748 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 8 รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุม
งานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวแปรท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและหรืองานวิจัย   และตัวแปรท่ี  9 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริม
สุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาลมีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเทากับ.748, .705 และ.549  
ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 6.511 และคารอยละของความ
แปรปรวน (percent of variance) เทากับ 5.919 แสดงวาตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกัน
บรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติ
ไดรอยละ 5.919 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ 
แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา“ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ” 
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ตารางท่ี 22 แสดงองคประกอบท่ี 4 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
Q13 คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
.770 

Q29 คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ .735 
Q21 ผลงานวิจัยวิชาการหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร .720 
Q5 ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ (วิจัย/ตํารา) .629 
Q30 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือมีการ

เผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

.624 

Q1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) .514 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 5.710 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 5.191 

 
   จากตารางท่ี 22 พบวา องคประกอบท่ี 4 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 6 ตัวแปร  

เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 13,29,21,5,30 และ1 มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปร
ระหวาง .514-.770 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 13 คะแนนถวงน้ําหนักของ
การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวแปรท่ีรองลงมาคือตัวแปรท่ี 29 คะแนนถวง
น้ําหนักผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและตัวแปรท่ี 21 ผลงานวิจัย วิชาการหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเทากับ .770, .735 และ.720   
ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 5.710 และคารอยละของความ
แปรปรวน (percent of variance) เทากับ5.191 แสดงวาตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกัน
บรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติ
ไดรอยละ 5.191 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ 
แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ” 

 
ตารางท่ี 23 แสดงองคประกอบท่ี 5  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
Q95 จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาติ .727 
Q96 จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ .717 
Q78 รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ีแลวเสร็จและนําไปใช

ประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 
.521 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 5.541 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 5.037 
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   จากตารางที่ 23 พบวา องคประกอบที่ 5 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 3 ตัวแปร  
เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 95,96 และ78 มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง 
.521-.727 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 95 จํานวนงานสรางสรรคไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาติ ตัวแปรที่รองลงมาคือตัวแปรที่ 96 จํานวนผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมดานสุขภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ และตัวแปรท่ี 78 รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรค
ท่ีแลวเสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา มีคาน้ําหนักปจจัย
ของตัวแปรเทากับ .627, .624 และ.521  ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 5.541 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 5.037 แสดงวา
ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ5.037 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “ผลสัมฤทธิ์งาน
นวัตกรรม/งานสรางสรรค” 

 
ตารางท่ี 24 แสดงองคประกอบท่ี 6  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
Q59 จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
.775 

Q23 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม .708 
Q12 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม .706 
Q15 จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา .638 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 5.392 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 4.901 

 
   จากตารางที่ 24 พบวา องคประกอบที่ 6 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 4  

ตัวแปร  เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 59, 23,12 และ15 มีคาน้ําหนักปจจัยของ
ตัวแปรระหวาง .638-.775 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 59 จํานวนครั้งของ
การเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รองลงมาคือ
ตัวแปรท่ี 23 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและตัวแปรท่ี 12 
จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเทากับ 
.765, .703และ.676 ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 5.392 และ
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 4.901 แสดงวาตัวแปรท้ัง 4  ตัวแปร 
เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของระดับปฏิบัติไดรอยละ 4.901 ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับ
องคประกอบอ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา“ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย” 
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ตารางท่ี 25 แสดงองคประกอบท่ี 7  
 
ตัวแปร ขอความ คานํ้าหนักปจจัย 
Q43 ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
.684 

Q41 ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

.636 

Q55 ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวชิาในดานการ
บริหารจัดการเรียนการสอน 

.629 

Q54 รอยละของความสําเร็จในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา .600 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 5.289 
คารอยละของความแปรปรวน  (percent of variance) 4.809 

 
   จากตารางท่ี 25 พบวา องคประกอบท่ี 7 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 4 ตัวแปร  

เรียงลําดับตามคานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 43,41,55 และ54 มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปร
ระหวาง .600-.684 ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรท่ี 43 ระดับประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ รองลงมาคือตัวแปรท่ี 41ระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และตัวแปรท่ี 55 ระดับประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดานการบริหารจัดการเรียนการสอนมีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปร
เทากับ .684, .636 และ.629  ตามลําดับ มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 
5.289 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 4.809 แสดงวาตัวแปรท้ัง 
4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 4.809 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว ผูวิจัยต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการ
เรียนการสอน” 

   สรุปจากผลการวิเคราะหมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 7 มาตรฐาน  
แสดงดังแผนภาพท่ี  5 
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แผนภาพท่ี 5 มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย

พยาบาล สังกัดสถาบันบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 
 

   จากแผนภาพท่ี 5 มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดวยสถิติการ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis)  จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารยพยาบาล 27 
แหง  ประกอบดวย ผูอํานวยการวิทยาลัย 27 คน รองผูอํานวยการวิทยาลัย 27 คน  หัวหนาภาควิชา 
27 คน  หัวหนางาน 27 คน  และอาจารย 108 คน ทุกคนมีประสบการณในการเปนคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมท้ังสิ้นจํานวน 216 คน ไดท้ังหมด 7 มาตรฐาน และในมาตรฐานท่ี  
1 สามารถแบงยอยไดอีก 4 มาตรฐาน รวมเปน 63 ตัวชี้วัด 
 
 

F 5 ผลสัมฤทธิ์งาน
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
สถาบันพระบรมราชชนก 
    กระทรวงสาธารณสุข 

F1 งานลําดบัรองตาม
ภารกิจขององคกร 

 

F2 
สมรรถนะบริหาร 

 

F 3 ผลสัมฤทธิ์งาน
บริการวิชาการ 
 

F 4 ผลสัมฤทธิ์
งานวิจัย/ผลงาน

วิชาการ 
 

F 7 ผลสัมฤทธิ ์
งานการจัดการเรียน

การสอน 
 

F 6 ผลสัมฤทธิ์งาน
กิจการนักศึกษา /ทํานุ
บํารงุศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย 

F1.3 งานลําดบัรอง
งานวิจัย/ทาํนุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

F1.2 งานลําดบัรองงาน
บริการวชิาการ/การ
จัดการเรยีนการสอน 

F1.1 สมรรถนะ
ประจําสายงาน 

F1.4 งานลําดบั
รองงานพัฒนา

องคกร 
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ตอนท่ี 2  สรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยนํามาตรฐาน 7 มาตรฐาน  63 ตัวชี้วัด ท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบ
หลัก (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) 
มากําหนดเปนโครงรางมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นผูวิจัยนําโครงรางไปให
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลองกันของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
โดยใชเทคนิค ethnographic future research : EFR นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําตัวแปรท่ีสังเกตไดท่ี
เหลือจากการวิเคราะหองคประกอบ จํานวน 47 ตัวชี้วัด ไปสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญ  โดยต้ังเกณฑคาคะแนนความคิดเห็นตองเกินครึ่งหนึ่ง  โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (structural interview) และแบบตรวจสอบรายการ (check list) ไปสอบถามความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณและมี
ความรูทางดานการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเจาะจง (purposive sampling) รวมจํานวน 17 ทาน 
เปนผูทรงคุณวุฒิ 8 ทานและผูเชี่ยวชาญ 9 ทาน ดังรายชื่อปรากฏในภาคผนวก ซึ่งมีผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญยืนยันมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะหดวยคามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล ความสอดคลองและความถี่ของความคิดเห็น 
ตามตารางท่ี 26-35 
 
ตารางท่ี 26 แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานที่ 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน 

ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  
 

 
มาตรฐานท่ี 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน 
 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.ความม่ันใจของตนเอง (self confidence) 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.ความเขาใจผูอ่ืน (interpersonal 
understanding) 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(communication& 
influencing) 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 
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ตารางท่ี 26 แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานที่ 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน 
ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน (ตอ) 

 

 

มาตรฐานท่ี 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน 

 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 

ควอไทล
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

5.การเขาใจองคกรและระบบราชการ 

(organizational awareness) 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

6.การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic 
orientation) 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

7.การสืบเสาะหาขอมูล (information 
seeking) 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

8.การมองภาพองครวม (conceptual 
thinking) 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

9.การใหอํานาจผูอ่ืน (empowerment) 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

10.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัด
อบรมหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

11.ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
(cultural sensitivity) 

4 0 มาก สอดคลอง 

12.การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี (hold 
people accountable) 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

13.ความถูกตองของงาน (concern for 
order) 

4 1 มาก สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 26 มาตรฐานท่ี 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน พบวาผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน อยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวน ความเขาใจขอแตกตาง
ทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) และความถูกตองของงาน (concern for order) ผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 27  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี  1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับ 
รองงานบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  

 

มาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง
งานบริการวิชาการและการจัดการเรียน         

การสอน 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุม
วิชาการประจําป 

4 1 มาก สอดคลอง 

2.คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการ
วิชาการ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทาง
วิชาการในดานบริการวิชาการ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

5.ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

6.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
การบริการวิชาการ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

7.คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและ
กลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไป 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

8.ระดับความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

9.จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ 
กิจกรรมขององคกรและการปฏิบัติตนเปน
ขาราชการท่ีดี 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 27 มาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการและการ

จัดการเรียนการสอน พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ยกเวนระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําปผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  
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ตารางที่ 28  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานที่ 1.3  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับ
รองงานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน 

 

มาตรฐานท่ี 1.3  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง
งานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/งานทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารย
ดําเนินการผลิต เผยแพรและใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัย 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ
ของวิทยาลัย 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.รอยละหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอ
สมรรถนะและอัตลักษณการใหบริการสุขภาพ
ของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดี
ข้ึนไป 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

5.ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีสงเสริมให
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัต
ลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

6.รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

7.ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

8.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตรงตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
   จากท่ีตารางท่ี 28 มาตรฐานท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงาน

กิจการนักศึกษา/งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี ่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 29 แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานที่ 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง              
งานพัฒนาองคกรตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  

 
 
มาตรฐานท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงาน
พัฒนาองคกร 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการ
ดําเนินงานท่ีดี (good practice) 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการ
จัดการเรียนการสอน 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.รอยละของโครงการของกลุมงานท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของ
ฐานขอมูลในงานท่ีรับผิดชอบ 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 29 มาตรฐานท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร พบวา

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 30  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหารตามความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  
 

 
มาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหาร 

 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.ภาวะผูนํา (leadership) 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.วิสัยทัศน (visioning) 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic 
quality) 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

5.การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

6.การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ 
(expertise) 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 
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ตารางท่ี 30  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหารตาม
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน (ตอ) 

 

 
มาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหาร 

 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

7.ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

8.ระดับความสําเร็จในการทําหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษา 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

9.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 30 มาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหาร พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 31  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ 

ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  
 

 
มาตรฐานท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ 
 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงาน
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย  

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริม
สุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 31 มาตรฐานท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ พบวาผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 32 แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  

 

 

มาตรฐานท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 

ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการท่ีไดรับ
การรับรองคุณภาพ 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.ผลงานวิจัยวิชาการหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ  5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

5.รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอผล 
งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

6.การมุงผลสัมฤทธิ์(achievement 
motivation) 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 32 มาตรฐานท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ พบวาผูทรงคุณวุฒิ

และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
 
ตารางท่ี 33 แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรม/งาน
สรางสรรค ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน  
 
 
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและ
งานสรางสรรค 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 
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ตารางท่ี 33 แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรม/งาน
สรางสรรค ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน (ตอ)     
 
 
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและ
งานสรางสรรค 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

2.จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดาน
สุขภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ีแลว
เสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพร
ตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 

4 1 มาก สอดคลอง 

 
จากที่ตารางที่ 33 มาตรฐานที่ 5 พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

สอดคลองกันอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนรอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ีแลวเสร็จและ
นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 34  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา /

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 
17 ทาน  

 

 
มาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา 
/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

1.จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงาน
กิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม 

4 1 มาก สอดคลอง 
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ตารางท่ี 34  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา /
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 
17 ทาน (ตอ) 

 

 
มาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา 
/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มัธยฐาน
(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคลอง
ของความ
คิดเห็น 

4.จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริม
นักศึกษาใหมีจิตอาสา 

5 1 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 34 มาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา /ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวนจํานวนครั้ง
ของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมอยูในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 35  แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของมาตรฐานท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียน

การสอน ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน 
 

มาตรฐานท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์งานการ
จัดการเรียนการสอน 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของความคิดเห็น 

1.ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

2.ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

3.ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการบริหารจัดการเรียน
การสอน 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

4.รอยละของความสําเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา 

5 0 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
  จากท่ีตารางท่ี 35 มาตรฐานท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน พบวาผูทรงคุณวุฒิ

และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
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  และผูวิจัยนําตัวชี้วัดท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory factor 
analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) จํานวน 47 ตัวชี้วัด มา
สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือยืนยันตัวชี้วัดท่ีอาจนํากลับมาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามตารางท่ี  36 

 
ตารางท่ี 36 แสดงคาความถ่ีตัวชี้วัด 47 ตัวท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory 

factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) ตาม
ความคิดเห็น ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน 

 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัด 

 
ความถ่ี (f) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
1. 
 

รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอจํานวน
ผูเขาสอบท้ังหมด (ตามกลุมรายวิชาท่ีรวมสอน) 

17 0 

2. จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด(หนวย
ชม.ตอสัปดาห) 

15 2 

3. คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 15 2 
4. ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลสวนบุคคล 15 2 
5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/

ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 
15 2 

6. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานตาม
โครงสรางและภาควิชา 

17 0 

7. รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 

17 0 

8. คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน 17 0 
9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ตามตัวบงชี่ท่ีรับผิดชอบ 
15 2 

10. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต 

14 3 

11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือประโยชนตอ
การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา 

14 3 

12. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

15 2 
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ตารางท่ี 36 แสดงคาความถ่ีตัวชี้วัด 47 ตัวท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory 
factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) ตาม
ความคิดเห็น ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน (ตอ) 

 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัด 

 
ความถ่ี (f) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
13. ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการท่ีเกิด

ประโยชนตอสังคม 
13 4 

14. การบริการท่ีดี 16 1 
15. การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน  16 1 
16. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 16 1 
17. ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม  16 1 
18. รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบวัด

ความรูผานครั้งแรกในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
6 11 

19. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทําประมวลรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) 

6 11 

20. ระดับความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) 

6 11 

21. คะแนนประเมินคุณภาพแฟมรายวิชา 5 12 
22. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

อาจารย 
5 12 

23. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตนายจาง ผูประกอบการ หรือ
ผูใชบัณฑิต 

7 10 

24. ระดับความสําเร็จของการติดตามชวยเหลือบัณฑิตท่ีสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตไมผานในครั้งแรก 

7 10 

25. ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมการสอบรวบยอด
สถาบันสมทบ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

7 10 

26. ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของงานท่ี
รับผิดชอบ 

7 10 

27. คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัว
บงชี้ท่ีรับผิดชอบ 

7 10 

28. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจดาน
การผลิต/การวิจัย/งานสรางสรรค/อ่ืนๆ 

6 11 

29. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร (KM) 5 12 
30. รอยละของตัวบงชี้คุณภาพท่ีรับผิดชอบของกลุมงานสําเร็จ

ตามเปาหมาย 
7 10 
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ตารางท่ี 36 แสดงคาความถ่ีตัวชี้วัด 47 ตัวท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory 
factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) ตาม
ความคิดเห็น ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน (ตอ) 

 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัด 

 
ความถ่ี (f) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
31. รอยละของรายวิชาทางการพยาบาลท่ีมีเอกสารคําสอนเปน

รูปเลมสมบูรณกอนเปดภาคการศึกษา 
5 12 

32. จํานวนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ีแลวเสร็จและสามารถ
นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยใน
ภาควิชา 

6 11 

33. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 7 10 
34. รอยละของการเบิกจายเงินสนับสนุนงานวิจัย/ตํารา/

นวัตกรรมของอาจารยประจํา 
5 12 

35 รอยละของการผลิตผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมตอ
อาจารยประจําเทากับ 10 

5 12 

36. คะแนนถวงน้ําหนักของการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 

6 11 

37. รอยละของโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน
และภายนอกไดรับการติดตามใหมีการดําเนินการตามแผน 

7 10 

38. รอยละของโครงรางการวิจัยท่ีขออนุมัติเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอกผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณางานวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม 

6 11 

39. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจํา 

6 11 

40. ระดับความสําเร็จของกระบวนการสงเสริมการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 

7 10 

41. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ
ตามข้ันตอนของการสงเสริมสุขภาพ 

7 10 

42. ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน/
การวิจัย 

7 10 

43. เปนกรรมการวิชาการ/เปนท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ 5 12 
44. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

ดําเนินงานพัฒนานักศึกษา งานปกครอง งานสวัสดิการ งาน
แนะแนวและใหคําปรึกษาในระดับดีข้ึนไป 

7 10 
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ตารางท่ี 36 แสดงคาความถ่ีตัวชี้วัด 47 ตัวท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory 
factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) ตาม
ความคิดเห็น ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน (ตอ) 

 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัด 

 
ความถ่ี (f) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
45. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป 
7 10 

46. ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาในเรื่อง
การใหคําปรึกษาทางวิชาการ/การแนะแนวการใชชีวิต/การ
จัดบริการขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ/การเขารวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

8 9 

47. การควบคุมตนเอง  7 10 
 
  จากตารางที่ 36 พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับตัวชี้วัด ตามเกณฑท่ี
กําหนดไวคือ มีคาคะแนนความถ่ีเกินครึ่งหนึ่ง จํานวน 17 ตัว ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1) รอยละของ
นักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอจํานวน
ผูเขาสอบท้ังหมด (ตามกลุมรายวิชาท่ีรวมสอน)  6) ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตามโครงสรางและภาควิชา   7) รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การท่ีรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย   และตัวชี้วัดท่ี 8) คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับกลุมงาน  มีคาคะแนนความถ่ีเทากับ 17 รองลงมา ตัวชี้วัดท่ี 14)  การบริการท่ีดี 15) การยึดม่ัน
ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  16) ความรวมแรงรวมใจ/ การทํางานเปนทีม และตัวชี้วัดท่ี 
17) การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน มีคาคะแนนความถ่ีเทากับ 16    ตัวชี้วัดท่ี 2) จํานวนภาระ
งานการสอนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด (หนวยชม.ตอสัปดาห) 3) คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย 4) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน  5) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/
สมรรถนะ 7) ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลสวนบุคคล  และตัวชี้วัดท่ี 12) ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชี่ท่ีรับผิดชอบ  มีคาคะแนนความถ่ี
เทากับ 15  ตัวชี้วัดท่ี 10) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอน/
การพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัดที่ 11) ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต มีคาคะแนนความถี่เทากับ 14 และตัวชี้วัดท่ี  13) ระดับ
ความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนตอสังคม มีคาคะแนนความถ่ีเทากับ 13   
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2. การวิเคราะหขอสรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ  
   การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ท่ีไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญ  ทุกทานมีความคิดเห็นสอดคลองกันกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ไดจากการวิเคราะห
องคประกอบ โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นเพ่ิมเติมแยกเปนรายมาตรฐานดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 งานลําดับรองตามภารกิจองคกร  
  มาตรฐานงานลําดับรองตามภารกิจองคกร ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความ

จําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข สามารถแบงออกเปน 4 มาตรฐานยอย ดังนี้  

  มาตรฐานท่ี 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความ
จําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพ่ิมเติมใหยายตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของกระบวนการ
การจัดอบรมหลักสูตรท่ีรับผิดชอบไปอยู มาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอน   

  มาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
เพ่ิมเติม ใหยายตัวชี้วัดคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผล
งานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไป ไปอยูมาตรฐาน 1.3 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย
และงานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและจํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ 
กิจกรรมขององคกรและการปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีไปอยูมาตรฐานท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับ
รองงานพัฒนาองคกร 

  มาตรฐานท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย/งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นเพ่ิมเติมใหยายตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัยไปไวมาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองการ
จัดการเรียนการสอน  รอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณการ
ใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป ไปไวที่มาตรฐาน 1.2 
ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการ และการดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) ไปไว
มาตรฐานท่ี 1.1 สมรรถนะประจําสายงานเนื่องจากเปนสมรรถนะไมใชผลสัมฤทธิ์ของงานและรอยละ
ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคลไปไวท่ี มาตรฐานท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งาน
ลําดับรองงานพัฒนา  

  และมาตรฐานท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกรผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปน
มาตรฐานท่ีมีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   
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  มาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหาร ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความจําเปนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมใหยายตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ไปไวมาตรฐาน 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร 
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนไปไวมาตรฐาน 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ   ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาไปไวมาตรฐานที่  6 ผลสัมฤทธิ์งาน
กิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

  มาตรฐานท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความ
จําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพ่ิมเติมใหยายตัวชี้วัดรอยละการเบิกจายงบประมาณใน
กลุมงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ไปไวมาตรฐาน 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร 
            มาตรฐานท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐานท่ี
มีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพ่ิมเติมใหยายตัวชี้วัดการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(achievement motivation) ไปอยูมาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหารเนื่องจากเปนสมรรถนะไมใช
ผลสัมฤทธิ์  

  มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปน
มาตรฐานท่ีมีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข แตปจจุบันในวิทยาลัยพยาบาล งานสรางสรรค      
ไมนํามาใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา และควรจะไปรวมกับมาตรฐานท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์งาน
ลําดับรองงานวิจัย เปนตัวชี้วัดสําหรับองคกรถายลงสูรองผูอํานวยการวิจัยอาจารยในกลุมงาน 

  มาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ผูเชี่ยวชาญ
เห็นวาเปนมาตรฐานท่ีมีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพ่ิมเติมใหยายตัวชี้วัด
จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมไปมาตรฐานท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการ
วิชาการ 

  มาตรฐานท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน    ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนมาตรฐาน
ท่ีมีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดทุกตัวสอดคลองกับมาตรฐาน 

  นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาตัวแปรท่ีสังเกตไดจํานวน 17 ตัว 
จาก 47 ตัว สามารถนํากลับมาใชเสริมมาตรการบางอยางไดดวย ตามแตละมาตรฐานท่ีเห็นสมควร 
ท้ังนี้ใหอยูตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน โดยใหเหตุผลดังนี้ ตัวชี้วัดรอยละของนักศึกษา/
ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด (ตามกลุมรายวิชาที่รวมสอน) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทานใหเหตุผลวาเปนการ
กระตุนใหอาจารยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาสอบผานเพราะเปนผลลัพธสุดทาย
ทําใหเกิดการแขงขันกัน  สําหรับตัวชี้วัดคาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย  
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ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นดวย  ทานท่ีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวาสามารถนําตัวชี้วัดนี้ไป
เปนเกณฑขอหนึ่งของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาได  สําหรับตัวชี้วัดจํานวน
ภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (หนวยชม.ตอสัปดาห) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญเห็นดวย เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของสภาการพยาบาล ซ่ึงเปนองคกรวิชาชีพกําหนดใหอาจารย
แตระดับทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และภาระงานอาจารยตองไมเกินท่ีสภากําหนดเปนการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิชาชีพพยาบาล และใหนําไปไวมาตรฐานท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์งานการ
จัดการเรียนการสอน  สวนทานท่ีไมเห็นดวยทานใหเหตุผลวาเปนเกณฑที่วิทยาลัยทุกวิทยาลัยตอง
ปฏิบัติตามอยูแลวไมควรเอามาวัด  

  ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและหรือกิจกรรมนักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นดวย สวน
ทานท่ีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวาเปนตัวชี้วัดท่ีสถาบันมีเพียงแค 1 วิชา ท่ีมีการบูรณาการก็สามารถตอบ
ตัวชี้วัดนี้ได ถาอาจารยทุกคนวัดจะเปนการเพ่ิมภาระใหแกนักศึกษา วิทยาลัยบางแหงลดภาระนี้โดย
การใหภาควิชาบางภาควิชารับไป เปนการลดภาระนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม ระดับความสําเร็จ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นดวย โดยใหเหตุผลวาเปนตัวชี้วัดดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีทุกวิทยาลัยตอง
กําหนดใหมี  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นดวยโดยใหเหตุผลวา เปนตัวชี้วัดท่ีสงเสริม
ใหอาจารยพัฒนานวัตรรมการเรียนการสอน และใหนําไปไวมาตรฐานท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง
งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

  ตัวชี้วัดกระบวนการบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนตอสังคม ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญเห็นดวย โดยใหเหตุผลวาเปนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาของงานบริการวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญแนะนําใหไปไวมาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการ
วิชาการ  

  ตัวชี้วัดระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลสวนบุคคล ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับกลุมงาน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานตามโครงสรางและ
ภาควิชา รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบบรรลุ
เปาหมายและระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชี่ท่ีรับผิดชอบ   
ผูทรงคุณวุฒแิละผูเชี่ยวชาญสวนใหญ เปนตัวชี้วัดท่ีตองนํากลับมาใชใหม โดยใหเหตุผลวาเปนตัวชี้วัด
ของงานพัฒนาองคกร ทานเสนอแนะใหใสในมาตรฐานท่ี 1.4 งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร   

  นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นวา ตัวชี้วัดการบริการท่ีดี (service 
mind) การยึดม่ันใน ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (integrity) ความรวมแรงรวมใจ/การ
ทํางานเปนทีม (teamwork) การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (caring & developing others) 
เปนสมรรถนะ ทานแนะนําใหใสไวในมาตรฐานท่ี 1 สมรรถนะประจําสายงาน 
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  สรุป ภายหลังจากการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไปใหผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน ยืนยันความสอดคลองกันของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
สรุปวาได 7  มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด ท่ีสามารถนําไปใชการสรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขได 
นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาตัวแปรท่ีสังเกตได จํานวน  17 ตัว จาก 47 ตัว 
สามารถนํากลับมาใชเสริมมาตรการบางอยางไดดวย ท้ังนี้ใหอยูในแตละมาตรฐาน ตามความ
เหมาะสมของแตละหนวยงาน  
          หลังจากนั้นผูวิจัยนํามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7 มาตรฐาน 63 
ตัวชี้วัด และตัวแปรท่ีสังเกตได จํานวน  17 ตัว จาก 47 ตัว ที่ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะ มาจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 8 สวน ดังนี้คือ สวนท่ี 1) ไดแก บทนํา 
กลาวถึง ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ความหมาย 
ความสําคัญ กระบวนการและขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี 2) ไดแก ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลาวถึง สรุปภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบฟอรมท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ข้ันตอนการดําเนินการโดยรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี 3) ไดแก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาวถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การถายทอดตัวชี้วัด  การ
กําหนดตัวชี้วัด และการกําหนดคาเปาหมาย การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคาเปาหมาย สวนท่ี 4) การ
ประเมินสมรรถนะ กลาวถึง ความเปนมา แนวคิดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ วิธีการให
คะแนนสมรรถนะ สวนท่ี 5) รายละเอียดมาตรฐานความรู และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลาวถึง ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลและผูบริหาร ความรูเรื่อง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะท่ีจําเปน ระดับความรูและทักษะของอาจารยพยาบาลแตละ
ระดับ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ สวนท่ี 6) มาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งนี้  สวนท่ี 7) การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา 
กลาวถึง การแจงผลการประเมินรายบุคคล  การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก และสวนท่ี 
8  กลาวถึง แบบฟอรมตางๆท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดของคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ดังตอไปนี้  
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                          คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วางหลักการปฏิบัติราชการวาตอง
เปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยมาตรา 76 
กําหนดใหผู บังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ใตบังคับบัญชา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาแตงต้ังและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาล จัดทําข้ึนเพ่ือใหบุคลากรทุก
คนมีความเขาใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ซ่ึงแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในคูมือเลมนี้ไดอางอิงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการผลเรือน (ก.พ.) ที่ไดกําหนดไว และไดมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสวนท่ี 6  
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหคูมือมีความสมบูรณ       
มากยิ่งข้ึน บุคลากรสามารถนําไปใชประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
เจตนารมณท่ีกฎหมายกําหนดดังกลาวตอไป 

 เนื้อหาในคูมือประกอบดวย 8 สวน ดังนี้คือ สวนท่ี 1) ไดแก บทนํา กลาวถึง ความเปนมา
และวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการและขอบเขตของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี 2) ไดแก ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลาวถึง สรุป
ภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ แบบฟอรมท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้ันตอนการดําเนินการโดยรวมของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี 3) ไดแกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาวถึง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การถายทอดตัวชี้วัด  การกําหนดตัวชี้วัด และการกําหนดคาเปาหมาย 
สวนท่ี 4) การประเมินสมรรถนะ กลาวถึง ความเปนมา แนวคิดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 
วิธีการใหคะแนนสมรรถนะ สวนที่ 5) รายละเอียดมาตรฐานความรู และทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน กลาวถึง ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลและผูบริหาร 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะท่ีจําเปน ระดับความรูและทักษะของอาจารย
พยาบาลแตละระดับ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ สวนท่ี 6) มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งนี้  สวนท่ี 7) การแจงผลการประเมินและแนวทางการให
คําปรึกษา กลาวถึง การแจงผลการประเมินรายบุคคล  การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก 
และสวนท่ี 8  กลาวถึง แบบฟอรมตางๆท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเลมนี้จะเปนสื่อกลางให
บุคลากรทุกคนเขาใจแนวคิดการประเมินผลปฏิบัติราชการในแนวทางเดียวกัน  เปนประโยชนในการ
นําไปใชเปนแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการ การจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
และการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานตอไป 
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คําช้ีแจงการใชคูมือ 
 

 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คําชี้แจงการใชคูมือประกอบดวย 2 สวน ไดแก ข้ันตอนการสรางคูมือและ
วิธีการนําคูมือไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้ันตอนการสรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนี้ ดังนี้ 

1.1 ผูวิจัยนํามาตรฐาน 7 มาตรฐาน  63 ตัวชี้วัด ท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบ
หลัก (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) 
มากําหนดเปนโครงรางมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นผูวิจัยนําโครงราง
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคลองของมาตรฐานและตัวชี้วัด นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดนําตัวแปรท่ีสังเกตไดท่ีเหลือจากการวิเคราะห
องคประกอบ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis : 
PCA) จํานวน 47 ตัวชี้วัด ไปสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ  สําหรับเกณฑคา
คะแนนความคิดเห็นตองเกินครึ่งหนึ่ง โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structural interview) 
และแบบตรวจสอบรายการ  (check list)  ไปสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณและมีความรูทางดานการประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบเจาะจง (purposive  sampling) รวมจํานวน 17 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ  8 ทาน
และผูเชี่ยวชาญ 9 ทาน ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ 

1.1.1 จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญยืนยันมาตรฐานและตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหดวย คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล ความสอดคลองและความถี่ของ
ความคิดเห็น  พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันของมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 7 มาตรฐาน และ 63 ตัวชี้วัด นอกจากนี้
ผูวิจัยไดนําตัวชี้วัดท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory factor analysis) ดวย
วิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) จํานวน 47 ตัวชี้วัด มาสอบถามความคิดเห็น
จากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ     เพ่ือยืนยันตัวชี้วัดนํากลับมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเกณฑ
วา คะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญตองเกินครึ่งหนึ่ง ภายหลังใหผูทรงคุณวุฒิ
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และผูเชี่ยวชาญยืนยัน พบวาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับตัวชี้วัด ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
จํานวน 17 ตัว 

1.1.2 จากการวิเคราะหขอสรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญ พบวามาตรฐานท้ัง 7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด สามารถนําไปใชในการสรางคูมือได 
นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญยังมีความเห็นวาตัวแปรท่ีสังเกตได จํานวน  17 ตัว จาก 47 ตัว 
สามารถนํากลับมาใชเสริมมาตรการบางอยางไดดวย ท้ังนี้ใหอยูในแตละมาตรฐานตามความเหมาะสม
ของแตละหนวยงาน  

1.2 หลังจากนั้นผูวิจัยนํามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7 มาตรฐาน 63 
ตัวชี้วัด และตัวแปรท่ีสังเกตได จํานวน 17 ตัว จาก 47 ตัว ท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) ท่ี
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ มาจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวย 8 
สวน ดังนี้คือ  สวนท่ี 1 ไดแก บทนํา กลาวถึง ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการและขอบเขตของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  สวนท่ี 2 ไดแก ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลาวถึง สรุปภาพรวมของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
แบบฟอรมท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้ันตอนการดําเนินการโดยรวมของระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด สวนท่ี 3 ไดแกการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาวถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การถายทอดตัวชี้วัด  การ
กําหนดตัวชี้วัด และการกําหนดคาเปาหมาย การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคาเปาหมาย สวนท่ี 4 การ
ประเมินสมรรถนะ กลาวถึง ความเปนมา แนวคิดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ วิธีการให
คะแนนสมรรถนะ สวนท่ี 5 รายละเอียดมาตรฐานความรู และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลาวถึง ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลและผูบริหาร ความรูเรื่อง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะท่ีจําเปน ระดับความรูและทักษะของอาจารยพยาบาลแตละ
ระดับ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ สวนท่ี 6 มาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งนี้และคําอธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัดท่ีประกอบดวยสมรรถนะ
และผลสัมฤทธิ์ของงานอธิบายแตละตัวชี้วัด สวนท่ี 7 การแจงผลการประเมินและแนวทางการให
คําปรึกษา กลาวถึง การแจงผลการประเมินรายบุคคล  การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก
และสวนท่ี 8  กลาวถึง แบบฟอรมตางๆท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2. วิธีการนําคูมือเลมนี้ไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีดังตอไปนี้ 

2.1 ในคูมือสวนท่ี 1,2,3,4,5,7 และ 8 เปนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการผลเรือน (ก.พ.) ที่ไดกําหนดไวใหวิทยาลัยพยาบาลทุก
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วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตองดําเนินการในฐานะท่ีเปน
หนวยงานขาราชการ อางอิงการใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่คณะกรรมการ
ขาราชการผลเรือน (ก.พ.) เปนผูกําหนด โดยทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 วงรอบ 
วงรอบแรกปลายเดือนกันยายนและวงรอบสองเดือนมีนาคม  สําหรับสวนท่ี 6 มาตรฐานและตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข เปนผลท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย  7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด และตัวแปรท่ี
สังเกตได 17 ตัว  จาก 47 ตัว ท่ีเหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory factor 
analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis :PCA)  ซ่ึงผูวิจัยนํามาอธิบาย
รายละเอียดของตัวชี้วัดไวในคูมือประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีเปนสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงาน   

    สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนสมรรถนะ จะแบงเปน 5 ระดับ คือ 0,1,2,3,4 และ 5 ตามท่ี
คณะกรรมการขาราชการผลเรือน (ก.พ.) เปนผูกําหนดตามพจนานุกรมสมรรถนะ อยางเชน 
สมรรถนะการทํางานเปนทีม (teamwork) ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะอยางชัดเจน  ระดับ 5 แสดง
สมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนําท่ีมีใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ สวนระดับการประเมิน
บุคลากรแตละคนใหยึดการประเมินผลสมรรถนะท่ีคณะกรรมการขาราชการผลเรือน (ก.พ.) กําหนด 
อยางเชน พยาบาลปฏิบัติการ คาเปาหมายสมรรถนะอยูในระดับ  1 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คา
เปาหมายสมรรถนะอยูในระดับ 2 และพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ คาเปาหมายสมรรถนะอยูใน
ระดับ 3 ดูวิธีการประเมินสมรรถนะในสวนท่ี 4 การประเมินสมรรถนะ ในงานวิจัยแบงสมรรถนะเปน 
2 แบบ คือ สมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะบริหาร   
                 สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ของงาน ดูวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในสวน
ท่ี 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คาน้ําหนักของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แตละตัวข้ึนอยูกับแตละวิทยาลัย
กําหนดรวมกัน สวนการกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติรวมกับผูบังคับบัญชาหรือ       
ผูประเมินจะกําหนดรวมกัน โดยท่ัวไปตัวชี้วัดหนึ่งๆ จะกําหนดคาเปาหมายออกเปน 5 ระดับ โดยคา
เปาหมายแตละระดับจะสัมพันธกับคาคะแนนในการประเมิน ซึ่งจะมีคะแนนตั้งแต 1 คะแนน ไป
จนถึง 5 คะแนน (คะแนนสูงท่ีสุด) อยางเชน รอยละความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา  ระดับท่ีทําไดรอยละ  80 คาในระดับ 3 คือ จะมีคะแนนประเมินเทากับสามคะแนน โดย
เปนคาเปาหมายในระดับมาตรฐานโดยท่ัวไปทําไดหรือกําหนดวาทุกคนทําไดในระดับนี้ สวนทําได
รอยละ 100 ถือวาอยูในระดับ 5 เปนตน 

2.2 การใชมาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

2.2.1 มาตรฐานท่ี 1 งานลําดับรองตามภารกิจขององคกร เปนมาตรฐานท่ีอาจารย
ทุกทานต้ังแตรองผูอํานวยการ หัวหนาภาค หัวหนางาน และอาจารยผูสอน ท่ีทําหนาท่ีงานลําดับรอง
ตามภารกิจองคกรสามารถนําไปใชในการประเมิน โดย 
           มาตรฐาน 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน เปนสมรรถนะที่แตละวิทยาลัย
เลือกมาจํานวน 3 ตัว โดยใหเหมาะสมกับงานที่ทําอยูในกลุมงานที่ทําหนาที่ทางการศึกษา 
ตัวอยางเชน การเปนอาจารยผู สอน สมรรถนะที่นํามาใช ไดแก ศิลปะการสื ่อสารจูงใจ 
(communication & Influencing) ความถูกตองของงาน (concern for order) และความเขาใจ
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ผูอ่ืน (interpersonal understanding) โดยคะแนนท่ีไดจากประเมินสมรรถนะในสวนนี้ ถาเปน
อาจารยผูสอนอยางเดียว คิดน้ําหนักเปน 20 คะแนน และถาเปนอาจารยผูสอนและผูบริหารดวย 
คะแนนสวนนี้เทากับ 10 คะแนน (จากคะแนนสมรรถนะ 30 คะแนน) 
               มาตรฐานท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของงานลําดับรองงานบริการวิชาการ/งานการ
จัดการเรียนการสอน เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีแตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยผูสอนและ
อาจารยท่ีทําหนาบริหาร ในงานวิชาการและงานบริการวิชาการ อยางเชน เปนรองผูอํานวยการงาน
การจัดการเรียนการสอน (วิชาการ) ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแก รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต และระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการจัด  
การเรียนการสอน   หัวหนางานพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแก ระดับความพึงพอใจตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน   ถาเปนรองผูอํานวยการ
งานบริการวิชาการ ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแกระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการ
บริการวิชาการและรอยละหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณการ
ใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีข้ึนไป สวนหัวหนางานบริการ
วิชาการ ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแก ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรท่ี
รับผิดชอบ คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการ
วิชาการและระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป  เปนตน 
              มาตรฐานท่ี 1.3  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย   เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่แตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารย
ผูสอนและอาจารยท่ีทําหนาบริหาร ในงานกิจการนักศึกษา/งานวิจัย อยางเชน เปนรองผูอํานวยการ
งานวิจัย ไดแกตัวชี้วัดรอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพท่ีนําไปใช
ประโยชน  รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา หัวหนางานวิจัยตัวชี้วัดที่ใชประเมินงานไดแกระดับความสําเร็จ
ของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย สวนรอง
ผูอํานวยการงานกิจการนักศึกษา ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแกระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาและหัวหนางานพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแก 
ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 

      มาตรฐานท่ี 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร เปนตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีแตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีทําหนาบริหารในงานพัฒนา
องคกร อยางเชน เปนรองผู อํานวยการงานยุทธศาสตร ตัวชี้ว ัดที่ใชประเมินงานไดแกระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานท่ีดี (good practice) และระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาและหัวหนางานพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแก รอยละของบุคลากรท่ี
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ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลใน
งานท่ีรับผิดชอบ  

2.2.2 มาตรฐานท่ี 2 สมรรถนะบริหาร  เปนสมรรถนะท่ีอาจารยทุกคนตองไดรับ
การประเมินจํานวน 7 สมรรถนะไดแก สมรรถนะภาวะผูนํา (leadership) วิสัยทัศน (visioning) ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (change Leadership) การคิดวิเคราะห (analytical thinking) การสั่งสม        
ความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation)และ
สุนทรียภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) ถาเปนอาจารยผูสอนอยางเดียว คิดน้ําหนักเปน 10 
คะแนน และถาเปนอาจารยผูสอนและผูบริหารดวย คะแนนสวนนี้เทากับ 20 คะแนน (จากคะแนน
สมรรถนะ 30 คะแนน) 

2.2.3 มาตรฐานท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีแตละ
วิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยทุกคนท่ีตองทําภารกิจงานบริการวิชาการ ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงาน
ไดแกระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย ระดับ
ความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาลหรือจํานวนครั้งของการมี
สวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 

2.2.4 มาตรฐานท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ี
แตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยทุกคนท่ีตองทําภารกิจงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ตัวชี้วัดท่ีใช
ประเมินงานไดแก คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  ผลงานวิจัย วิชาการหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ(วิจัย/ตํารา) และ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

2.2.5 มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค เปนตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีแตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยหรือรองผูอํานวยการท่ีทําหนาท่ีในภารกิจ
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ /งานสรางสรรค/งานนวัตกรรม ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินงานไดแก จํานวนงาน
สรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาติ จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพ
เปนท่ียอมรับระดับชาติ รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ีแลวเสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมี
การเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา  

2.2.6 มาตรฐานท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีแตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยทุกคนท่ีทําภารกิจงานพัฒนานักศึกษา
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตัวชี้วัดที่ใชประเมินงานไดแก จํานวนครั้งของการเขารวม
กิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนครั้งของการมีสวนรวมใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสาและ
ระดับความสําเร็จในการทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา  

2.2.7 มาตรฐานท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ท่ีแตละวิทยาลัยเลือกมาประเมินอาจารยทุกคนท่ีทําภารกิจงานการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดท่ีใช
ประเมินงานไดแกระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ระดับประสิทธิภาพของ
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการเรียนการสอนและรอยละของความสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
            นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาตัวแปรท่ีสังเกตได จํานวน  
17 ตัว จาก 47 ตัว สามารถนํากลับมาใชเสริมมาตรการบางอยางไดดวย ท้ังนี้ใหอยูในแตละมาตรฐาน
ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน อยางเชน ตัวชี้วัดงานการจัดการเรียนการสอน เชน รอยละ
ของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรายวิชาท่ีรับผิดชอบครั้ง
แรกตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด (ตามกลุมรายวิชาท่ีรวมสอน)  จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด(หนวยชม.ตอสัปดาห)  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย  
สําหรับตัวชี้วัดงานบริการวิชาการ เชน ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิด
ประโยชนตอสังคม สวนตัวชี้วัดงานพัฒนานักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ระดับ
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และ/หรือกิจกรรมนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอน/
การพัฒนานักศึกษาและระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม
และอัตลักษณบัณฑิต ตัวชี้วัดงานพัฒนาองคกร เชน ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูล
สวนบุคคลระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ ระดับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานตามโครงสรางและภาควิชา รอยละของตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงานและระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามตัวบงชี่ท่ีรับผิดชอบและสมรรถนะ เชน บริการดี การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน การ
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรมและความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม ท้ังนี้ข้ึนกับ
แตละวิทยาลัยจะเห็นสมควรนํามาใชเพ่ิมเติม นอกจาก 7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัดท่ีไดจากการวิเคราะห
องคประกอบหลัก (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component 
analysis :PCA) 
   ตอจากนั้นนําสมรรถนะใหอาจารยแตละคนประเมินแบบ 360 องศา สวนตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์นํามากําหนดลงในแบบฟอรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหอาจารยแตละทาน
ลงคะแนนการประเมินของตนเองและแนบหลักฐานสงงานบุคลากร แตละวิทยาลัยจะแตงต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบคะแนนและความถูกตองของหลักฐาน และรวมคะแนนสมรรถนะ
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหฝายบุคลากรแจงแกอาจารยทุกทาน   และเซ็นตรับรองผลการปฏิบัติ
ราชการและนําสงสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือใชในการพิจารณาความดีความชอบประจําปตอไป            
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สวนที่ 1 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 กําหนดใหผูบังคับบัญชา     
มีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณา แตงตั้ง
และเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน(กพ.) กําหนด ผลของขอ
กฎหมายนี้ทําให คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิลผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือ กพ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2552 โดยใหประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 2 องคประกอบคือผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ นอกจากนี้คณะกรรมการขาราชการพลเรือน(กพ.) ไดกําหนดมาตรฐานและ       
แนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรือนสามัญ ตามหนังสือ กพ. ที่ นร 1012/ว 20 ลง วันที่ 29 กันยายน 2552 เพื่อใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และใหนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชประกอบ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
 ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรเพื่อเปนแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เชื่อโยงกับเปาหมายของวิทยาลัย เนื้อหาของคูมือในสวนที่ 1 
นี้ประกอบดวย (1) ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (2) ความสําคัญของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ (3) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการและ (4) ขอบเขตของระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร       
ผลการปฏิบัติราชการและสามารถปฏิบัติตามระบบที่ไดกําหนดไวไดอยางถูกตอง 
 
1. ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อ
ผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการขององคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการเชื่อมโยงเปาหมายการปฏิบัติ
ราชการในระดับองคกรระดับหนวยงาน จนถึงระดับบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนด
เปาหมายผลการปฏิบัติราชการขององคกรที่ชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับเปาหมายที่ได
กําหนดไว และและที่ไดจากประเมินนําไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก
ผูปฏิบัติงาน เชน การเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัล เปนตน 
 
2. ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรที่
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงานเพื่อผลการปฏิบัติราชการที่
สูงขึ้น ซึ่งมีประโยชนดังนี้ 
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2.1 องคกร 
2.1.1 การบริหารผลการปฏิบัติราชการทําใหการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงานทุก

ระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร 
2.1.2 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ มีลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งจะ

ชวยผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร 
2.1.3 การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีการนําตัวชี้วัด (KPI) มาใชเปนเครื่องมือใน

การกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวสามารถนํามาเปนขอมูลฐาน 
(Baseline) สําหรับการเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการองคกรในปตอๆ ไปได 

2.2 ผูปฏิบัติงาน 
2.2.1 การกําหนดแผนปฏิบัติราชการเปนรายบุคคลในกระบวนการวางแผน จะทําให

ผูปฏิบัติงานทราบเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจน ตั้งแตตนรอบการประเมิน 
รวมทั้งจะไดทราบความเชื่อโยงของงานที่ตนรับผิดชอบวาสงผลตอความสําเร็จขององคกรอยางไร 

2.2.2 ผูปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสมแตละบุคลเนื่องจาก
กระบวนการไดกําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อแกปญหาในการทํางาน 
อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการของผูปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวบุคคลใหมีความเหมาะสม
และสงผลตอเปาหมายขององคกรไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2.2.3 การประเมินผลงานจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่จะประเมิลผลการปฏิบัติ
ราชการของผูปฏิบัติงานจะมาจากเปาหมายของงาน ซี่งมอบหมายไวตั้งแตรอบการประเมิน 

 
3. วัตถุประสงคของการบริหารผลงาน 

3.1 เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของวิทยาลัยอยางตอเนื่องและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับเปาหมายขององคกร 

3.2 เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูประเมินและผูรับการประเมินในการปฏิบัติงาน มีการ
ชวยเหลือสนับสนุนใหงานบรรลุเปาหมาย สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

3.3 เพื่อนําผลการประเมิลไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร
หรือการพิจารณาความดีความชอบอ่ืนๆ 

 
4. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
 1. การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ 
 2. การติดตาม 
 3. การพัฒนา 
 4. การประเมินผลการกปฏิบัติราชการ 
 5. การใหรางวัล 
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                        แผนภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 

4.1 การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ 
   เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานระดับตางๆ ซึ่งผลสําเร็จของโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกรในขั้นตอนนี้ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนด
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติราชการ เพื่อชวยใหเขาใจเปาหมายขององคกรรวมกันวาจะตองทําอะไรใหเปน
ผลสําเร็จบาง เพราะเหตุใดจึงตองทําสิ่งเหลานั้น และผลสําเร็จนั้นควรจะมีคุณภาพอยางไร 
   การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ ควรดําเนินการดังนี้ 

4.1.1 กําหนดปจจัยวัดผลสําเร็จของงานและมาตรฐานผลงานที่สามารถวัด/ประเมิน
ไดสามารถเขาใจไดสามารถตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรมและสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 

4.1.2 กําหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ 
4.1.3 กําหนดแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลซึ่งควรมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยน

ตามเปาหมายและดังกลาว ตองนํามาใชอางอิงประกอบในการติดตามการทํางานเปนระยะๆ 
4.2 การติดตาม 

   การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการหรืองานตางๆ จะตองมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง เพื่อวัดผลสําเร็จของงานในชวงเวลานั้นๆ วาสอดคลองกับเปาหมายผล
การปฏิบัติราชการหรือไมเพื่อพิจารณาความกาวหนาหรือแนวโนมของผลการปฏิบัติราชการรวมทั้ง
ปญหาในการทํางาน อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตอไป 
   การติดตามผลการปฏิบัติราชการนี้ อาจจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา
ของแผนงาน/โครงการตางๆ อยางเปนทางการ หรืออาจติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางไมเปน
ทางการ ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการอยางตอเนื่องคลอดรอบการประเมิน เพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดเปนระยะๆ หากพบวามีสถานการณที่ทําใหผล

วางแผน 

(Plan) 

ติดตาม 

(Monitor) 

พัฒนา 

(Develop)

) 

ใหรางวัล 

(Reward) 

ประเมิน 

(Appraise) 
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การปฏิบัติราชการต่ํากวาเปาหมาย จะไดเขาไปชวยแกไขปญหาเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุง
วิธีการทํางานที่จะทําใหมีผลการปฏิบัติราชากรที่ดีขึ้นและเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวภายใน
รอบการประเมินนั้น 

4.3 การพัฒนา 
   ในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผูบังคับบัญชาจะไดรับขอมูล 2 สวนคือ 

4.3.1 สวนผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะทราบถึงความคืบหนาของผลงาน วาเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดมากนอยอยางไร 

4.3.2 สวนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ วาผูปฏิบัติงานไดแสดงพฤติกรรมตาม
คาดหวังไวมากนอยเพียงไร 
   การพัฒนางานและผูปฏิบัติงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาขอมูลทั้งสองสวนเปนหลัก 
และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินงานเรื่องนี้ใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและบุคคล เพื่อให
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรบรรลุผลตามที่กําหนดไวตอไป 

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4.4.1 ความหมาย 

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความสําเร็จของงานที่
ผูปฏิบัติงาน หรือหนวยงานปฏิบัติไดจริงตลอดรอบการประเมิน ตามวิธีการที่องคกรกําหนด 
เปรียบเทียบกับ เปาหมายผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการและมาตรฐานผลงานที่
กําหนดไวเมื่อตนรอบการประเมิน 

4.4.2 ความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ 
           การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งเปนวงจรที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนการวัดผล
สําเร็จของงานในชวงเวลาที่กําหนด เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไววาผลสําเร็จในการปฏิบัติ
ราชการเกิดขึ้นไดตามเปาหมายจริงหรือไม อยางไร 

4.5 การใหรางวัล 
   การใหรางวัลเปนการตอบแทนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ปฏิบัติราชการสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดและตามขอตกลงที่วางไวรวมกัน การใหรางวัลอาจดําเนินการอยางเปนทางการหรือไม
เปนทางการ เชน เมื่อผูปฏิบัติมีผลงานดีควรไดรับการยกยองชมเชยทันที หรือการใหรางวัลในรูปตัวเงิน 
ทั้งนี้หลักเกณฑการใหรางวัลจะครอบคลุมพฤติกรรมดีๆ ที่ผูปฏิบัติงานทุมเทใหกับผลสําเร็จของงาน 
 
5. ขอบเขตของการระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 สําหรับการใหรางวัลเพื่อตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผล
การปฏิบัติราชการนี้ ในคูมือเลมนี้ จะใหความสําคัญเนนหนักไปในเรื่องการนําผลการประเมิลผลการ
ปฏิบัติราชการไปใชประกอบการเลื่อนเงินเดือนซึ่งเปนการกําหนดความในวรรคหนึ่งวา “ผูบังคับบัญชา มี
หนาที่ประเมิลผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และ
การเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด” 
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สวนที่ 2 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 สวนที่ 2 นี้จะไดกลาวถึงการนําแนวทางของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใชกับขาราชการ 
 
1. ภาพรวมของระบบการบริหารผลปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการนั้นคือการ
ประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกําหนดโดยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมถึง
พฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติราชการซึ่งกําหนดโดยสมรรถนะ (Competency) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยพิจารณาจากองคประกอบหลัก 2 สวน คือ 

 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 2. คะแนนประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  แผนภาพที่ 2 สรุปภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติการ 
 
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโอยอิงหลักเกณฑ
และวิธีการของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี ้

2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหดําเนินการป ละ 2 รอบ คือ 
   รอบที่ 1 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป (ใชผลงานในชวงเดือนกันยายนถึง 
กุมภาพันธ ของปถัดป) 
   รอบท่ี 2 1 เมษายน – 30 กันยายน (ใชผลงานในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม) 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

-ตัวชี้วัด 

-คาเปาหมาย 

 

สมรรถนะ 

คะแนน

ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ 

คะแนน

ประเมิน

สมรรถนะ 

คะแนนผลการ

ประเมินการ

ปฏิบัติการ 

พิจารณาความดีความชอบ 

พัฒนาปรับปรุงตนเอง 
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   ในแตละรอบการประเมินผูปฏิบัติงานจะทําการตกลงผลการปฏิบัติราชการรวมกับ
ผูบังคับบัญชาตั้งแตตนรอบการประเมินและจะทําการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทําไดจริงกับ
เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ ถาในระหวางรอบหากมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ เชน มีงานเพิ่มเติมจากที่ไดตกลงไว ณ ตนรอบการประเมิน ผูปฏิบัติงานอาจพิจารณารวมกับ
ผูบังคับบัญชาเพื่อทําการปรับปรุงสิ่งที่ไดตกลงกันไวแตตน หลังจากนั้นจึงนําเสนอเขาคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพิจารณา โดยการปรับปรุงนี้จะถูกใชในการประเมินเมื่อสิ้นสุดรอบการ
ประเมิน 

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะพิจารณาจากองคประกอบอยางนอย 2 องคประกอบ 
ไดแกองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะองคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จะมีสัดสวนหรือน้ําหนักไมเทากัน ซึ่ง
น้ําหนักขององคประกอบที่ไมเทากันนี้จะถูกนําไปใชการคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ดังสูตร
คํานวณดังนี้ 
 
 
      =               +    
 
 
 
   วิทยาลัยกําหนดน้ําหนักขององคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบ
ดานสมรรถนะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน น้ําหนักรอยละ 70 
   องคประกอบดานสมรรถนะการปฏิบัติงาน  น้ําหนักรอยละ 30 
   สําหรับผูที่ทดลองการปฏิบัติงานหรือมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงานอยูในรอบการ
ประเมิน กําหนดใหมีน้ําหนักขององคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบดานสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน น้ําหนักรอยละ50 
   องคประกอบดานสมรรถนะการปฏิบัติงาน  นําหนักรอยละ 50 

2.3 คะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี 
พอใชและตองปรับปรุง โดยกําหนดชวงคะแนน 
 

ระดับผลการประเมิน คะแนนในแตละระดับ หมายเหตุ 
ดีเดน มากกวา 90 ประกาศเฉพาะผูมีผลการ 

ประเมิน ดีเดน และ 
ดีมาก 

ดีมาก 80-89 
ดี 70-78 

พอใช 60-69 
ตองปรับปรุง นอยกวา 60 ไมไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

คะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน 

( 100 คะแนน) 

คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

X 

น้ําหนักผลสัมฤทธิข์องงาน 

คะแนนประเมินสมรรถนะ 
X 

น้ําหนักของสมรรถนะ 
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   เมื่อทําการประเมินผลจนไดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานแลว คะแนน
ดังกลาวจะถูกนําไปจัดระดับผลการปฏิบัติราชการ (หรืออีกนัยหนึ่งตัดเกรด) โดยระดับผลงานที่
แตกตางกัน จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่ไมเทากัน ผูปฏิบัติที่มีระดับผลงานดีเดนจะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาผูที่มีระดับผลงานพอใช เปนตน สวนอัตราเลื่อนขั้น
เงินเดือนจะเปนไปตามที่วิทยาและหนวยงานตนสังกัดกําหนดแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผูปฏิบัติงานที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะตองมีคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 
หรือระดับพอใช ทั้งนี้หากผูปฏิบัติงานมีคะแนนการประเมินต่ํากวา รอยละ 60 หรือระดับตอง
ปรับปรุง ผูปฏิบัติงานตองจัดทํา “คํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เปนลายลักษณอักษรรวมกับ
ผูบังคับบัญชา (รายละเอียดตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552) 

2.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหพิจารณาจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ผูปฏิบัติงาน
และผูบังคับบัญชาไดตกลงกันไว โดยอางอิงความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือหลักฐานที่บงชี้
ผลผลติและผลลัพธของงานอยางเปนรูปธรรม การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายนั้น สามารถกระทํา
ได 3 ลักษณะ ไดแก 

2.4.1 งานตามที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสวนราชการงานในลักษณะนี้บางครั้งอาจรูจักในนามงานยุทธศาสตร 

2.4.2 งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหรือตําแหนงงานผูรับการประเมินที่ไมอยูในขอ 
1 งานในลักษณะนี้บางครั้งอาจเรียกวางานตามภารกิจ (งาน) 

2.4.3 งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ซึ่งไมใชงานประจําของผูรับการประเมิน เชน 
งานโครงการ หรืองานในการแกปญหาสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นในรอบการประเมิน 
   ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแกประเภทที่มุงเนนปริมาณของงาน 
ประเภทที่มุงเนนคุณภาพของงาน ประเภทที่มุงเนนเวลาที่งานสําเร็จหรือทันการณ และประเภทที่
มุงเนนความประหยัดหรือความคุมคาในการใชทรัพยากร ซึ่งการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้จะ
แตกตางกันไปตามประเภทของตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเภทตัวชี้วดัผลงาน แนวทางการพิจารณา 
มุงเนนปริมาณของงาน จํานวนผลงานที่ทําไดสําเร็จ 
มุงเนนคุณภาพของงาน ความถูกตอง ประณีต ความเรียบรอยของงานและตรง

ตามมาตรฐานของงาน 
มุงเนนเวลาที่งานสําเร็จหรือทันการณ เวลาที่ใชปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
มุงเนนความประหยัดหรือความคุมคาใน
การใชทรัพยากร 

การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณ ตนทุนหรือ
คาใชจายในการทํางาน การระวังรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช 
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2.5 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
2.6 ผูปฏิบัติงานจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรมและสะทอนความเปนจริง

เกี่ยวกับผลงานและสมรรถนะจากผูที่สามารถชี้หรือประเมินผลงานจากการปฏิบัติได เพื่อใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความยุติธรรมและสะทอนตอผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงไดมาก
ทีสุ่ด 

2.7 ขอมูลการประเมินและผลการประเมินตางๆ จะถูกเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาอยาง
นอย 2 ป เพื่อใชอางอิงในอนาคตและเพื่อประโยชนในการนําไปใชประกอบการพิจารณาเรื่องการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เชน การพัฒนาและการเลื่อนตําแหนง 

2.8 ผูปฏิบัติงานจะไดรับการดูแลใหไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยความ
โปรงใสและเปนธรรมมากที่สุด โดยแตละวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่น กรองผลการปฏิบัติราชการ มี
หนาที่กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความเปนมาตรฐานและความเปนธรรมในการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
3. แบบฟอรมท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การดําเนินการตามแนวทางของระบบการประเมินผลปฏิบัติงาน ดังที่กลาวในขางตน
จะตองทําควบคูไปกับการใชแบบฟอรมซึ่งบันทึกขอตกลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายเพื่อใชในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อระบุสมรรถนะที่จะประเมินในชวงเริ่มรอบการประเมิน เมื่อถึง
เวลาสิ้นสุดรอบการประเมิน แบบฟอรมดังกลาวจะถูกนํามาใชในการสรุปคะแนนการประเมิน บันทึก
การแจงผลการประเมิน ตลอดจนกําหนดแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล แบบฟอรมที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบดวยแบบฟอรม 3 แบบ ดังนี้ 
 แบบฟอรมท่ี 1 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ประกอบดวยเอกสารจํานวน 3 หนา ใชเพื่อสรุปผลคะแนนการประเมิน บันทึกการแจงผล
การประเมินและบันทึกแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Individual performance 
development plan: IPDP) 
 แบบฟอรมที่ 2 แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ใชเพื่อระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมายซึ่งตกลงกันระหวางผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชาหรือผู
ประเมินและใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคะแนนที่ไดจากแบบฟอรมนี้จะนําไปใชคิดคะแนน
ผลการประเมินในแบบฟอรมที่ 1 ในสวนองคประกอบดานผลสมฤทธิ์ของงาน แบบฟอรมที่ 2 นี้เปน
เอกสารแนบเขากับแบบฟอรมที่ 1 
 แบบฟอรมท่ี 3 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ 
 ใชเพื่อระบุสมรรถนะที่จะประเมินและใชเพื่อประเมินสมรรถนะ โดยคะแนนที่ไดจาก
แบบฟอรมนี้ จะนําไปใชคํานวณคะแนนผลการประเมินในแบบฟอรมที่ 1 ในสวนองคประกอบดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) แบบฟอรมที่ 3 นี้เปนเอกสารแนบเขากับแบบฟอรมที่ 1 
แบบฟอรมทั้ง 3 แบบนี้แนบอยูในภาพผนวกทายคูมือฉบับนี้ 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการโดยรวมของระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การดําเนินการตามระบบการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการหนึ่งๆ อาจแบงไดเปน 3 ชวง คือ (1) เมื่อเริ่มรอบการประเมิน (2) ระหวางรอบการประเมิน 
และ (3) เมื่อครบรอบการประเมิน 
 ชวงที่ 1: เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
 เมื่อเริ่มรอบการประเมิน ผูรับการประเมินจะทําความตกลงรวมกับผูบังคับบัญชา/ผู
ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ไดขอตกลงแลวใหกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม 

1. ระบุขอมูลของผูรับการประเมิน (ผูปฏิบัติ) และระบุวาเปนการประเมินในรอบการ
ประเมินใด เชน รอบ ที่ 1 หรือ 2 เปนตน 

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.1 ระบุชื่อผูรับการประเมิน (ผูปฏิบัติ) และประเมิน ใหระบุรอบการประเมินพรอมลง

นามดวย 
2.2 ระบุตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับคาเปาหมาย พรอมทั้งน้ําหนักของตัวชี้วัด

แตละตัว โดยน้ําหนักทุกตัวเมื่อรวมกันตองเทากับรอยละ 100 ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับคา
เปาหมายและน้ําหนักของตัวชี้วัด ตองสะทอนผลการปฏิบัติราชการที่เปนที่ตกลงเห็นชอบรวมกัน
ระหวางผูปฏิบัติและผูประเมิน 

3. แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ 
3.1 ใหระบุชื่อผูรับการประเมิน (ผูปฏิบัติ) และผูประเมิน โดยใชระบุรอบการประเมิน 

พรอมลงนามดวย 
3.2 ระบุสมรรถนะที่จะประเมิน พรอมทั้งระดับสมรรถนะที่คาดหวังสมรรถนะที่ประเมิน

ตามที่ ก.พ. กําหนดและสมรรถนะท่ีวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม 
 เมื่อกรอกรายละเอียดขอมูลตางๆ ลงในแบบฟอรมแลว ใหผูรับการประเมิน(ผูปฏิบัติ) 
รวบรวมเอกสารทั้งหมด นําสงงานการเจาหนาที่ของวิทยาลัยเพื่อเก็บรักษา งานการเจาที่จะสําเนา
เอกสารใหผูรับการประเมิน (ผูปฏิบัต)ิ 1 ชุดเพื่อใชสําหรับการอางอิง 
 ชวงที่ 2: ระหวางรอบการประเมิน 
 ในระหวางรอบการประเมินเปนชวงเวลาที่ผูรับการประเมินปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงาน
ตามที่ไดเห็นตกลงรวมกันไวเมื่อเริ่มตนรอบการประเมิน ผูปฏิบัติงานจะตองติดตามงานที่รับผิดชอบ 
พิจารณาปญหาและแนวทางแกไข ปรึกษาหรือกับผูบังคับบัญชา/ผูประเมินในการแกไขปญหาใหลุลวง 
เพื่อใหการปฏิบัติราชการบรรลุผลตามที่ไดตกลงกันไว พรอมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของตนวาสามารถทําไดเทากับ หรือดีกวาระดับสมรรถนะของตําแหนงหรือไม และควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือพัฒนาเองเพ่ือใหมีพฤติกรรมกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเปน 
 ชวงที่ 3: เมื่อครบรอบการประเมิน 
 เมือครบรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับการกระประเมินโดยจะพิจารณาตามองคประกอบการกประเมินซึ่งประกอบดวยองคประกอบ
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ดานผลสัมฤทธิ ์ของงานและองคประกอบดานสมรรถนะ การประเมินจะเริ่มจากการที่งานการ
เจาหนาที่นําสงเอกสารการประเมินของผูรับการประเมินใหผูปฏิบัติงานประเมินตนเองกอน พรอมทั้ง
แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ หลังจากนั้นจึงใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินพิจารณาประเมินผลและ
ใหคะแนนลงในแบบฟอรม ในการประเมินองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ ใหอางอิงตัวชี้วัดและคะแนน
ตามระดับคาเปาหมายที่ระบุอยูในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 1. ประเมินและใหคะแนนประเมิน โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการจริงกับคา
เปาหมาย หากผลการปฏิบัติราชการจริงมีคาตรงกับคาเปาหมายใด ก็ใหไดคะแนนตามคาคะแนนของ
คาเปาหมายนั้นทั้งนีค้ะแนนการประเมินจะมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 5 คํานวณคะแนนแตละขอ ดังนี้ 
  คะแนนรวม = คะแนนผลประเมิน X น้ําหนัก 
   จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกตัวชี้วัดผลงาน ทั้งนี้คะแนนเต็มจะเทากับ 100 
 2. ประเมินและใหคะแนนประเมินสมรรถนะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูปฏิบัติในรอบ
การประเมินที่ผานมา คะแนนการประเมินจะมีคาระหวาง 1 ถึง 5 โดยการประเมินจะอางอิงเกณฑ
การประเมินที่จะไดกลาวถึงโดยละเอียดในสวนที่ 3 คํานวณคะแนนแตละขอ ดังนี้ 
  คะแนนรวม = คะแนนผลประเมิน X น้ําหนัก 
  จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกรายการ ทั้งนี้คะแนนเต็มจะเทากับ 100 
 3. นําคะแนนการประเมินที่ไดจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และคะแนนการ
ประเมินที่ไดจากแบบประเมินสมรรถนะมากรอกในสวนการสรุปผลการประเมินในแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1) จากนั้นจึงคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 
 
 ตัวอยาง 
องคประกอบการประเมนิ คะแนน(ก) น้ําหนัก(ข) ผลรวม(ก)X(ข) 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 70 49 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 80 30 24 
รวม 100 73 
 
 เมื่อไดคะแนนผลการปฏิบัติราชการออกมา ใหผูประเมินแจงผลการประเมินแกผูรับการ
ประเมิน พรอมใหการปรึกษาชี้แนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาตอไป จากนั้นผูประเมินตองสง
แบบฟอรมไปยังงานการเจาหนาที่ของวิทยาลัย 
 4. ระบุแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ไดมาจากปรึกษาหารือระหวาง          
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน โดยใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้: 

4.1 ความรู ทักษะหรือสมรรถนะที่ควรไดรับการพัฒนา 
4.2 วิธีการหรือกิจกรรมสําหรับการพัฒนา 
4.3 ชวงเวลาในการพัฒนา 

 5. ใหผูที่เกี่ยวของลงนา 
 6. สงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานพรอมเอกสารทั้งหมดใหงานการเจาหนาที่ 
เพื่อเก็บรวบรวมและสําเนาใหผูรับการประเมิน 1 ชุด 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
 สวนที่ 3 นี้จะไดกลาวถึงหลักเกณฑและข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยรวม
ประกอบดวยการประเมินปจจัยอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององคประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณ
สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการในซึ่งนํามาไปใชในการพิจารณาเลื่องเงินเดือนตอไป ในสวนนี้จะ
กลาวถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย
ครอบคลุมกรอบแนวคิดและวิธีการตางๆท่ีจะนํามาใชกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดังกลาว 
 
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพื้นฐานเปนการประเมินที่พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goals) มากนอยเพียงใด ทั้งนี้    
ผูปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเปาหมายจะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
สูงกวาผูปฏิบัติไดผลที่ดอยกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ 
Key Performance Indicator ) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนเจตจํานง (Intention) ของผลหรือสิ่งที่ตองการให
บรรลุ ภายหลังจากที่ผูปฏิบัติจนครบรอบการประเมินแลวก็ทําการประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริง 
(Actual Result) กับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการกําหนดตัวชี้วัดนัน้ สามารถกระทําได 4 วิธี           
ผูปฏิบัติอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรืออาจใชมากกวาหนึ่งผสมผสานกัน เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) 
2. การสอบถามความคาดหวังของผูบริการ (Customer-focused Method) 
3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method) 
4. การประเมินความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ 

 
2. การตั้งตัวช้ีวัด (KPI) 
 วิธีการตั้งตัวชี้วัด มีดวยกัน 4 วิธี ดังที่ไดกลาวไปในขางตน โดยผูประเมินและผูปฏิบัติ
สามารถเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัดทั้ง 4 วิธีนี้เปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานตามความเหมาะสม การพิจารณาเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัด มีขอแนะนําดังแสดงในตาราง
ที่ 1 
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ตารางที่ 1 วิธีการกําหนดตัวชี้วัดและลักษณะงานที่เหมาะสม 
 

วิธีการกําหนดตัวชี้วัด 
สําหรับการประเมินผลงาน 

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับวิธีการประเมิน 

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของ
งานจากบนลงลาง (Goal Cascading 
Method) 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการหรืองานตามแผนปฏิบัติราชการ. 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารหรือผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภารกิจ
หลักขององคกร 

2.การสอบถามความคาดหวังของ
ผูรับบริการ (Customer-focused 
Method) 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลักของหนวยงานซึ่งไมปรากฏในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ งานของ
หนวยงานสนับสนุน เชน งานการเงิน งานการ
เจาหนาที่ งานธุรการ 

3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของ
งาน (Workflow-charting Method) 

4. การประเมินงานที่ผลผลิตในแตละขั้นตอนอยูภายใน
ฝาย/งาน เชน งานจัดทําวารสารประจําเดือนของ
องคกร งานจัดทําวาระการ ประชุมและบันทึก
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําและงาน
ตรวจสอบคําสั่ง 

4.  การประเมินความรูความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติราชการ 

5. การประเมินบุคลากรผูยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เนื่องจากผูอยูระหวาทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการอาจยังไมสามารถผลิตผลงานออกมาได
อยางชัดเจนภายในชวงระยะเวลาที่ประเมิน 

  
2.1 การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal- Cascading Method) 

   การกําหนดตัวชี้วัดโดยวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal-
cascading Method) เปนการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติโดยการทยอยกําหนดจาก
ระดับสูงของวิทยาลัยถายทอดไปสูกลุมงาน/ฝาย/งานและลงสูบุคคล โดยวิทยาจะเริ่มจากพิจารณา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระดับสูงสุดของวิทยาลัยเปนจุดตั้งตน จากนั้นจึงกระจายตัวชี้วัดลงไปสูกลุม
งาน/ฝาย/งานและลงสูบุคคลตามระดับชั้นตางๆ ตั้งแตระดับรองผูอํานวยการไปสูผูปฏิบัติในระดับ
ตางๆ ตามลําดับ 
   การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง เปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นจาก
แนวความคิดที่วาผลสําเร็จขององคกร คือ ผลรวมของความทุมเทของผูปฏิบัติทุกคนในองคกร การที่
ผูบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดรับประสบความสําเร็จตามปฏิบัติตามเปาประสงคของตนที่มี
สวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเปาประสงคของผูบังคับบัญชา ซึ่งในที่สุดแลวจะผลการปฏิบัติงาน
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จะรอยรวมกันไปผลักดันความสําเร็จขององคกรนั่นเอง ดวยเหตุนี้ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
ผูบังคับบัญชาควรถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตางๆ ไลเรียงกันไปตามระดับชั้นในองคกร 
   การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําได 3 แนวทาง 
คือ 

1. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง 
2. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการโดยการแบงคาตัวเลขเปาหมาย 
3. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานเพียงบางดาน 
2.2 การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-focused Method) 

   วิธีการนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใชบริการสะทอนผานการรับรู
ของผูใชบริการ หากผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ หรือ ไดรับบริการในระดับตรงกับที่คาดหวังไว ก็
ถือไดวาผูใหบริการหรือผูปฏิบัตินั้นๆสามารถปฏิบัติหนาที่ไดผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ที่ดี การสอบถาม
ความคาดหวังของผูรับบริการนี้ ถือเปนกรอบ (Framework) ในการกําหนดตัวชี้วัดอีกวิธีหนึ่ง
นอกเหนือจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง สวนราชการหรืผูปฏิบัติพึงเลือกใชวิธีการนี้
ในกรณีที่พบวางานที่ตนรับผิดชอบเปนงานในลักษณะบริการ ซึ่งในกรณีดังกลาวการกําหนดตัวชี้วัด
โดยอิงตามเนื้องานในการใหบริการและความคาดหวังของผูรับบริการจะกระทําไดงายกวา ในบาง
กรณีอาจพิจารณาเลือกใชวิธีการนี้เปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดเสริมเขากับการใชวิธีการถายทอด
ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลางอีกทางหนึ่ง 

2.3 การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow Charting Method) 
   วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยการไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Workflow Charting Method) เปนการประเมินโดยพิจารณาจากผลสําเร็จผูปฏิบัติในงานที่
รับผิดชอบซึ่งเปนสวนหนึ่งของแตละขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในการประเมินดังกลาว
จะเริ่มตนจากการวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมของหนวยงาน จากนั้นวิเคราะหถึงบทบาท
หนาที่รับผิดชอบแลว จึงกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จและคาเปาหมาย ซึ่งจะเปนเกณฑที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นรอบการประเมินตอไป 
 
3. หลักเกณฑการกําหนดตัวชี้วัดที่ด ี
 การกําหนดตัวชี้วัดควรดําเนินการกําหนดโดยยึดหลักเกณฑ SMART คือ 
 S = Specific (เจาะจง)  มีความเจาะจงวาตองทําอะไรและผลลัพธที่ตองการคืออะไร 
 M = Measureable(วัดได)  ตองวัดผลลัพธที่เกิดขึ้นได 
 A = Agreed upon(เห็นชอบ)ตองเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
 R = Realistic (เปนจริงได) ตองทําสําเร็จไดและทาทาย 
 T = Time bound (ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม) มีระยะเวลาการทํางานที่เหมาะสม   
ไมสั้นหรือยาวเกินไป 
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4. การประเมินความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการนี้ใชกับผูอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งยังไมสามารถผลิตผลงาน
ออกมาอยางชัดเจน ดังนั้นวิธีการประเมินจะเนนการวัดความรู ความสามารถและทักษะมากกวาการ
วัดผลสมฤทธิ์ ซึ่งการดําเนินการประเมินความรู ความสามารถในการทดลองปฏิบัติราชการของ
ขาราชการนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินไวเปนการเฉพาะดวย
แลวใน “กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการ 
 
5. ขั้นตอนการกําหนดตัวชี้วัด 
 การที่วิทยาลัยไดใหแนวทางการกําหนดตัวชี ้วัดไดมากกวา 1 แนวทางนั้น ก็เพื่อที่ 
ผูบังคับบัญชาตลอดจนผูปฏิบัติทุกระดับชั้น จะสามารถเลือกใชแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ตนรับผิดชอบอยูได เนื่องจากในความเปนจริงนั้นไมมีแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่จะสามารถใชไดกับ 
ทุกกรณี ขั้นตอนการกําหนดตัวชี้วัดมีดังตอไปนี้ 

5.1 เริ่มตนจากการใชแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง 
(Goal-cascading Method) เปนตัวตั้งตน โดยทําการกําหนดตัวชี้วัดตั้งแตระดับสูงสุดขององคกร 
ไลเรียงลงมายังผูรับผิดชอบในระดับตางๆ ในการไลเรียงใหยึดที่ตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่งแลวถายทอด
ตัวชี้วัดนั้นลงไปยังผูปฏิบัติการไลลงไปทีละระดับ จนครบทุกงานที่มีสวนเกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ เมื่อ
ดําเนินการจนแลวเสร็จจึงกลับไปเริ่มตนไลเรียงตัวชี้วัดตัวตอไปจนครบตัวชี้วัดทุกตัวที่มีอยู 

5.2 ภายหลังจากการใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลางจนแลว
เสร็จใหพิจารณาผูปฏิบัติแตละรายวาไดรับการกระจายตัวชี้วัดหรือไม ตัวชี้วัดที่ไดรับการกระจายนั้น
ครอบคลุมหนาที่รับผิดชอบหรือไม อาจเปนไปไดวาผูปฏิบัติบางสวนอาจไมมีตัวชี้วัดที่เกิดจากการ
ถายทอดจากบนลงลางและผูปฏิบัติบางสวนอาจมีตัวชี้วัดไมครบถวนตามหนาที่รับผิดชอบก็เปนไปได 

5.3 แยกกลุมผูปฏิบัติที่มีตัวชี้วัดครบถวนแลวจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน
จากบนลงลาง โดยใหผูปฏิบัติเหลานี้ดําเนินการระบุตัวชี้วัด พรอมทั้งคาเปาหมายลงในแบบฟอรมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตอไป 

5.4 ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดใหกับผูปฏิบัติที่ไมมีตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัดที่ยังไมครอบคลุม 
โดยแยกกลุมตามงาน จากนั้นพิจารณาใชแนวทางกําหนดตัวชี้วัดแนวทางอื่นอีก 3 แนวทางที่เหลือ
เปนกรอบในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด ดําเนินการไปทีละกลุมจนครบถวนจนผูปฏิบัติมีตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายครบทุกคน 
 
6. การกําหนดคาเปาหมาย 
 การกําหนดคาเปาหมายเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติรวมกับผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจะกําหนด
รวมกัน ภายหลังจากไดขอสรุปตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยทั่วไปตัวชี้วัดหนึ่งๆจะ
กําหนดคาเปาหมายออกเปน 5 ระดับ โดยคาเปาหมายแตละระดับจะสัมพันธกับคาคะแนนในการ
ประเมิน ซึ่งจะมีคะแนนตั้งแต 1 คะแนน ไปจนถึง 5 คะแนน (คะแนนสูงที่สุด) ทั้งนี้การกําหนดคา
เปาหมายจะสามารถอางอิงเกณฑดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
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 การกําหนดคาเปาหมายนั้น ใหกําหนดโดยแยกเปน 5 ระดับ 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       แผนภาพท่ี 3 การกําหนดคาเปาหมาย 
 
 คาเปาหมายในแตละระดับ เปนดังนี้ 

1. คาในระดับ 1 จะมีคะแนนประเมินเทากับหนึ่งคะแนน โดยเปนคาเปาหมายต่ําสุดที่รับได 
2. คาในระดับ 2 จะมีคะแนนประเมินเทากับสองคะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับต่ํา

กวามาตรฐาน 
3. คาในระดับ 3 จะมีคะแนนประเมินเทากับสามคะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับ

มาตรฐานโดยทั่วไป 
4. คาในระดับ 4 จะมีคะแนนประเมินเทากับสี่คะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับที่มี

ความยากปานกลาง 
5. คาในระดับ 5 จะมีคะแนนประเมินเทากับหาคะแนน โดยเปนคาเปาหมายในระดับทาทาย 

 การกําหนดคาเปาหมายออกเปน 5 ระดับ สามารถดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้ 
1. ทําการตั้งคาเปาหมายที่ระดับ 3 โดยการกําหนดคาใหพิจารณาจากสิ่งที่เคยทําไดใน

อดีต สถิติ หรือขอมูลตางๆ 
2. จากนั้นกําหนดคาเปาหมายที่ระดับ 1 โดยคาเปาหมายที่กําหนดควรเปนคาต่ําสุดของ

ระดับผลการปฏิบัติราชการที่สามารถยอมรับได ผลการปฏิบัติราชการจริงใดๆ ไมควรมีคาต่ํากวา
เปาหมายที่ระดับ 1 นี้ 

3. กําหนดคาเปาหมายที่ระดับ 5 โดยคาเปาหมายที่กําหนดควรเปนคาที่ทาทายซึ่งหมายถึง
เปนเปาหมายที่กระทําไดยาก หรือ มีโอกาสประสบความสําเร็จนอยกวารอยละ 50 

4. กําหนดคาเปาหมายในระดับ 2 และ 4 ตามลําดับ 
 

คาต่ําสดุที่รับได 

คาเปาหมายในระดับต่ํา

กวามาตรฐาน 

คาเปาหมายท่ีเปนคา

มาตรฐานโดยทั่วไป 

คาเปาหมายท่ีมีความ

ยากปานกลาง 

คาเปาหมายในระดับทามาย

มีความยากคอนขางมาก

โอกาสสาํเร็จนอยกวา 50% 
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7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์จะเปนการดําเนินการ ณ ปลายรอบการประเมิน โดยผูบังคับบัญชา
หรือผูประเมินจะทําการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริง (actual result) เทียบกับคา
เปาหมายที่กําหนดไว โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทําการรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริง โดยน้ําขอมูลที่ไดเก็บบันทึกไว 
ขอมูลสถิติตามแตตัวชี้วัดมาใชในการประเมิน ในกรณีที่ขอมูลนั้นจะตองมีการดําเนินการใดๆ กอนจึง
จะไดมาซึ่งขอมูล เชน การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน ก็ใหดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหแลวเสร็จ พรอมท้ังประมวลผลและสรุปขอมูลกอนจะเริ่มทําการประเมิน 

2. ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินทําการประเมิน โดยเทียบผลการปฏิบัติราชการจริงกับคา
เปาหมาย ดังนี้  

2.1 ถาผลการปฏิบัติงานจริงอยูในเกณฑคาเปาหมายในระดับ 3 ใหคะแนนเทากับ 3 
2.2 ถาผลการปฏิบัติงานจริงอยูในเกณฑคาเปาหมายในระดับ 4 ใหคะแนนเทากับ 4 
2.3 ถาผลการปฏิบัติงานจริงอยูในเกณฑคาเปาหมายในระดับ 5 หรือดีกวา/สูงกวา

เกณฑคาเปาหมายในระดับ 5 ใหคะแนนเทากับ 5 
 
8. การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระหวางรอบการประเมิน 
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายซึ่งไดกําหนดไวตนรอบการประเมิน อาจสามารถปรับเปลี่ยนไดใน
ระหวางรอบการประเมิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่รับผิดชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
แผนงาน ภารกิจหรือแนวนโยบายรวมถึงสภาวการณเปลี่ยน ซึ่งในกรณีดังกลาวผูบังคับบัญชาจะไดทํา
การพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกันกับผูปฏิบัติใหม ทั้งนี้ไมใหทําการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดคาเปาหมายใดๆ หากเปนกรณีเกิดจากความบกพรองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่ตกลงกัน
ไว ในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคาเปาหมายดังกลาว ใหดําเนินการดังนี้ 

1. เขียนบันทึกขอความขอแกไขตัวชี้วัดและหรือคาเปาหมายในการปฏิบัติงาน พรอม
รายละเอียดการแกไขเสนอผูบังคับบัญชาขั้นตน 

2. ถาผูบังคับบัญชาเห็นชอบใหเสนอบันทึกขอความตอประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติงานเพื่อนําพิจารณาในคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาภายใน 2 สัปดาหหลังไดรับเรื่อง ถาคระกรรมเห็นชอบก็
จะเสนอผูอํานวยการอนุมัติตอไป 

4. เมื่อไดรับการอนุมัติใหแกไขตัวชี้วัดและหรือคาเปาหมายในการปฏิบัติงาน ใหทําการ
แกไขลงในแบบฟอรมการประเมินผลฤทธิ์ โดยใหคงตัวชี้วัดและคาเปาหมายในรายการที่ไมไดรับ
ผลกระทบไวเชนเดิมและทําการเปลี่ยนคาน้ําหนัก (weight) ใหม 
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สวนที่ 4 
การประเมินสมรรถนะ 

 
 สวนที่ 4 นี้ จะไดกลาวถึงความเปนมาของการพัฒนาสมรรถนะ แนวคิดของสมรรถนะ
และการประเมินสมรรถนะ แนวทางการประเมินสมรรถนะของวิทยาลัยและวิธีการใหคะแนนสมรรถนะ 
 
1. ความเปนมาของการพัฒนาสมรรถนะ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ไดกําหนดใหสวน
ราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการ เพื่อให
ขาราชการมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําให
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
กพ.กําหนด ทําให กพ. ไดกําหนดมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือ กพ. ที่ นร 1012/ว 20 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2552 เพื่อใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 – 2556 ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะและสมรรถนะ
ของขาราชการทุกระดับใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางคุมคา 
 วิทยาลัยพยาบาลจึงไดดําเนินการตามแนวทางที่ กพ. และคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยจัดทํา
มาตรฐานกําหนดความรู ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
2. แนวคิดของสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 
 สมรรถนะ (competency) หรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ผูปฏิบัติแสดงออกใน
ระหวางการปฏิบัติงานอันเปนผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่จะสงผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี การประเมินสมรรถนะก็คือการ
ประเมินวาผูปฏิบัตินั้นไดแสดงออกพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะที่ควรจะเปนของตําแหนงหรือไม 
หากผูปฏิบัตินั้นไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมที่ควรจะเปนแลว ยอมถือวา      
ผูปฏิบัตินั้นมีสมรรถนะไดตามทีต่ําแหนงที่รับผิดชอบ การที่ทําไดตามพฤติกรรมที่ควรจะเปนหรือไมนั้น
ยอมสั่งผลถึงผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัตินั้น การนําแนวคิดของสมรรถนะไปใชในการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรบุคคล จึงทําไดโดยการจัดทํา พจนานุกรมสมรรถนะ (competency dictionary) 
พจนานุกรมนี้จะอธิบายถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะในแตละเรื่องโดยจัดตามระดับสมรรถนะ
ตางๆ การประเมินสมรรถนะเปนการนําพจนานุกรมสมรรถนะมาใชกับการประเมินโดยนําพฤติกรรมที่
ระบุไวในสมรรถนะแตละเรื่องมาใชเปนเกณฑในการประเมิน 

2.1 วิธีในการประเมิน 
   วิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินสมรรถนะตามขั้นตอน ดังนี้ 
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   ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินแบบ 360 องศา โดยกําหนดใหมีผู
ประเมินมากกวาหนึ่งคน ซึ่งประกอบดวย 
   กลุมที่ 1 ผูบังคับบัญชาขั้นตนเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
   กลุมที่ 2 เพื่อรวมงาน 
   กลุมที่ 3 ผูใตบังคับบัญชา (ถาม)ี 
   คะแนนประเมินจากผูประเมินตางๆ จะนํามาสรุปรวมกันเปนคะแนนการประเมินในภาพรวม 
   ขั้นตอนที่ 2 ผูประเมินจะไดรับแบบฟอรมเพื่อทําการประเมิน โดยภายหลังจาก
ประเมินแลวเสร็จ ใหนําสงงานการเจาหนาที่เพอทําการวิเคราะหผลการประเมินผลตอไป 
   ขั้นตอนที่ 3 งานการเจาหนาที่รวบรวมขอมูลการประเมินจากผูประเมินตางและ
สรุปผลการประเมินรายบุคคล แจกแจงคะแนนตามรายสมรรถนะ โดยรายงานคะแนน 3 สวนคือ 

1. คะแนนที่ประเมินโดยผูประเมินแตละกลุม 
2. คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมของผูประเมินทั้งหมด 
3. คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมที่นําไปใชประเมินผลการปฏิบัติงานจะไมรวมคะแนน

ประเมินตนเอง 
 

3. วิธีการใหคะแนนสมรรถนะ 
 การประเมินสมรรถนะของบุคลากร พิจารณาจากรอยละของพฤติกรรมที่ทําให โดย
ประเมินสมรรถนะจากพฤติกรรมที่แสดงออกผูถูกประเมินวาไดแสดงพฤติกรรมตามที่กําหนดไวใน
พจนานุกรมสมรรถนะไดมากนอยเพียงใด คิดเปนรอยละเทาใดของพฤติกรรมที่คาดหวัง ยิ่งผูถูก
ประเมินแสดงออกไดตามพฤติกรรมที่คาดหวังมากเทาใด ก็จะไดรับการประเมินในระดับคะแนนที่
สูงขึ้นเทานั้น โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 มาตรวัดการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 60 
รอยละ 60 

รอยละ 60-70 รอยละ 71-80 รอยละ 81-90 รอยละ 91-100 

 

 ผูประเมินตองปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผูประเมินจะพิจารณาสมรรถนะทีละตัว ทําการประเมินและใหคะแนนตามมาตรวัด 

บันทึกผลลงในแบบฟอรมกอนท่ีจะพิจารณาสมรรถนะตัวตอไปจนครบทุกตัว 
2. ในการประเมินสมรรถนะใด ผูประเมินจะพิจารณาวาผูถูกประเมินนั้นๆ ถูกกําหนดใหมี

สมรรถนะในเรื่องนั้นๆถึงระดับสมรรถนะใด พฤติกรรมที่จะใชเปนฐานในการประเมินไดแก พฤติกรรม
ทุกรายการที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะจนถึงระดับสมรรถนะนั้น 

3. ผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะทีละรายการจนถึง
ระดับสมรรถนะที่กําหนด ทําการนับรายพฤติกรรมที่ผูถูกประเมินทําไดครบถวนตามที่ระบุไว ทั้งนี้
ไมใหนับพฤติกรรมที่ผูถูกประเมินยังทําไดไมดีหรือไมครบถวนหรือยังมีจัดบกพรองตองปรับปรุง 
หลังจากนั้นใหคํานวณหารอยละของพฤติกรรมที่ทําไดครบถวนดังกลาวเทียบกับรายพฤติกรรม
ทั้งหมด นําผลคํานวณไปเทียบกับมาตรวัดวาอยูในระดับใดและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด  
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สวนที่ 5 
รายละเอียดมาตรฐานความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

 
 สวนที่ 5 นี้จะไดกลาวถึงรายละเอียดมาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ความสามารถ
ที่ใชในการปฏิบัติงานและความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการตางๆที่ใชในการปฏิบัติราชการ
และทักษะที่จําเปนที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
 
1. มาตรฐานความรู  

1.1 ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารยผูสอน/ ผูบริหาร ประกอบดวย
องคความรู ดังตอไปนี ้
 

1.1.1  จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

1.1.2  จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาตางๆที่เกี่ยวของ 
1.1.3  ความเปนครู 

1.1.4  ปรัชญาการศึกษา 

1.1.5  ภาษาและวัฒนธรรม 

1.1.6  การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา (TQF) 

1.1.7  จิตวิทยาสําหรับคร ู

1.1.8  การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

1.1.9  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

1.1.10 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

1.1.11 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

1.1.12 การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1.13 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1.14  ผานการอบรมครูคลินิก 

เพิ่มเติมในกรณีที่เปนผูบริหาร 

1.1.15  หลักและกระบวนการบริหารการ ศึกษา 

1.1.16  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
1.1.17  การบริหารดานวิชาการ 

1.1.18  การบริหารงานบุคคล 
1.1.19  การบริหารงานธุรการ การเงินและอาคารสถานที่ 

1.1.20  การบริหารงานกิจการนักศึกษา 
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1.1.21  การบริหารงานบริการวิชาการ งานวิจัยและตํารา 

1.1.22  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1.23  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธกับชุมชน 

1.1.24  การนิเทศทางการศึกษา 

1.1.25  คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร 

1.1.26  ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน 

1.1.27  ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง 

1.1.28  ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

 
1.2 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ สําหรับอาจารยผูสอน/ ผูบริหาร ประกอบดวย

กฎหมาย กฎระเบียบ ดังตอไปนี้  
    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพ.ศ.2552   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การแผนดิน (ฉบับที5่ ) พ.ศ.2545 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับแรกพ.ศ.2528) (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสมทบ (ทุกมหาวิทยาลัย) 

พระราชบัญญัติการบริหารภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงพ.ศ.2547 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฉบับที่ 22 พ.ศ.2547 ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงสารณสุข พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.
2553 ของสถาบันพระบรมราชชนก 

ระเบียบการเบิกคาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนาในและตางประเทศ 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการนําเงิน
รายไดสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 
ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยกองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2553 

ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2554 

ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาของสถาบันในสังกัด พ.ศ.2552 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.
2553 สถาบันพระบรมราชชนก 
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. 2553 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549, 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  (TQF: HEd.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)   

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2550 

แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

หนังสือสํานักงานก.พ. ที่ นร.102 /ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน  2552  เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน 

หนังสือสํานักงานก.พ. ที่ นร.102/ว 27 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ความรูความสามารถทักษะสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน 

 
2. ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
2.3 ทักษะการคํานวณ 
2.4 ทักษะการจัดการขอมูลสารสนเทศ 

 
3. ระดับความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
  
 
 
 



283 
 

3.1 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับ 1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถประยุกตองคความรูที่ศึกษามาใชในการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการได  
ระดับ 2 มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และ มีความรูความเขาใจใน

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู รวมทั้งสามารถถายทอดได  
ระดับ 3 มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และ มีความรูความเขาใจอยาง

ถองแทเก่ียวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู 
จนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ได  

ระดับ 4  มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และ มีความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพท่ีปฏิบัติหนาที่ราชการอยู และสามารถแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอน รวมทั้งให
คําปรึกษาแนะนําได  

ระดับ 5 มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยู เนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทั้ง
เปนที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทาง
วิชาการที่ยากและซับซอนเปนพิเศษ  

3.2 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ หมายถึง ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

งานประจําที่ปฏิบัติอยู  
ระดับ 2 มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบในทาง

กฎหมายไดเมื่อมีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ระดับ 3 มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกตเพื่อ

แกปญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแก
หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของได  

ระดับ 4  มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และ มีความรูความเขาใจกฎหมาย
หรือระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในภาพรวมได  

ระดับ 5 มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย 
สามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.3 ทักษะคอมพิวเตอร หมายถึง ทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ระดับ 1 สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได  
ระดับ 2 มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถใชโปรแกรมข้ันพื้นฐานไดอยางคลองแคลว  
ระดับ 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถใชโปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยาง

คลองแคลว  
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ระดับ 4  มีทักษะระดับท่ี 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช หรือสามารถแกไขหรือ
ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได  

ระดับ 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมตางๆ อยาง
กวางขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได  

  
3.4 ทักษะภาษาอังกฤษ หมายถึงทักษะการใชภาษาอังกฤษในงาน 

ระดับ 1 สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน และสื่อสารใหเขาใจได  

ระดับ 2 มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และทําความ
เขาใจสาระสําคัญของเนื้อหาตางๆ ได  

ระดับ 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสัมพันธในการ
ปฏิบัติงานไดโดยถูกหลักไวยากรณ  

ระดับ 4  มีทักษะระดับท่ี 3 และเขาใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ สามารถประยุกตใช
ในงานไดอยางถูกตอง ทั้งในหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา  

ระดับ 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง ใกลเคียง
กับเจาของภาษา สามารถประยุกตโวหารทุกรูปแบบไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และ
สละสลวย อีกท้ังมีความเชี่ยวชาญ ศัพทเฉพาะดานในสาขาวิชาของตนอยางลึกซึ้ง  

  

3.5 ทักษะการคํานวณหมายถึงทักษะในการทําความเขาใจและคิดคํานวณขอมูลตางๆไดอยาง
ถูกตอง  

ระดับ 1 มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

ระดับ 2 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถทําความเขาใจขอมูลดานตัวเลขได
อยางถูกตอง  

ระดับ 3 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถใชสูตรคณิตศาสตร หรือเครื่องมือ
ตางๆ ในการคํานวณขอมูลดานตัวเลขได  

ระดับ 4  มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และตัวเลข 
ที่ซับซอนได  

ระดับ 5 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 สามารถแกไขขอผิดพลาดในขอมูลตัวเลขได 
เขาใจขอมูลตางๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงใหเปนที่เขาใจได  
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3.6 ทักษะการจัดการขอมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการขอมูล ตลอดจนวิเคราะห
ขอมูลเพื่อประโยชนในงาน  
ระดับ 1 สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ และพรอมใช รวมถึงสามารถแสดงผล

ขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตน  
ระดับ 2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห และประเมินผลขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา  
ระดับ 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และ สามารถสรุปผลการวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดี

ขอเสีย ฯลฯ โดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูได  
ระดับ 4  มีทักษะระดับท่ี 3 และ สามารถพยากรณ หรือสรางแบบจําลองเพ่ือพยากรณ หรือ

ตีความโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยู  
ระดับ 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และสามารถออกแบบเลือกใชหรือประยุกตวิธีการในการจัดทํา

แบบจําลองตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 
4.สรุปมาตรฐานระดบัความร ูและทักษะของอาจารยพยาบาลแตละระดับ 
 

 
ระด ับ 

ระด ับความรู ระด ับทักษะ 
ความรู 
ในงาน 

 
กฎหมาย 

 
คอมพิวเตอร 

 
ภาษาอังกฤษ 

 
คํานวณ 

การจ ัดการ 
ข อมูล 

ปฏ ิบัติการ 1 2 2 2 2 2 

ชำนาญการ 2 2 2 2 2 2 

ชำนาญการ 
พิเศษ 

3 
 
 

3 2 2 2 2 
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สวนที่ 6  
คําอธิบายรายละเอียดของมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 สวนที่ 6 นี้ จะไดกลาวถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดและคําอธิบายรายละเอียด 
 
1. มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ลําดับที่ มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มาตรฐานที่ 1 งานลําดับรองตามภารกิจขององคกร 
 มาตรฐานที่ 1.1  สมรรถนะประจําสายงาน  

1. ความมั่นใจของตนเอง (self confidence) 
2. ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding) 
3. ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) 
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing) 
5. การเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness) 
6. การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 
7. การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) 
8. การมองภาพองครวม (conceptual thinking) 
9. การใหอํานาจผูอื่น (empowerment) 
10. ความถูกตองของงาน (concern for order) 
11. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) 
12. การสั่งการตามอํานาจหนาที ่(hold people accountable) 
13. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของงานลําดับรองงานบริการวิชาการ/งานการจัดการเรียนการสอน  
14. ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป 
15. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงาน

บริการวิชาการ 
16. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในดานบริการวิชาการ 
17. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
18. ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการวิชาการ 
20. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไป 
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ลําดับที่ มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
21. ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการจัด         

การเรียนการสอน 
22. จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ กิจกรรมขององคกรและการปฏิบัติตนเปน

ขาราชการที่ดี 
มาตรฐานที่ 1.3  ผลสมัฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย/งานกิจการนักศึกษา/งานทํานุบํารุง 
           ศิลปวัฒนธรรมไทย  

23. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใช
ประโยชนจากผลงานวิจัย 

24. ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและอัต
ลักษณของวิทยาลัย 

25. การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) 
26. รอยละหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณการใหบริการ

สุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีขึน้ไป 
27. ระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 
28. รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 
29. ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
30. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล 

มาตรฐานที่ 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร  
31. ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี (good practice) 
32. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน 
33. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 
34. รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 2 สมรรถนะบริหาร    
35. ภาวะผูนํา (leadership) 
36. วิสัยทัศน (visioning) 
37. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 
38. สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) 
39. การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 
40. การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) 
41. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

   42. ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
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ลําดับที่ มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
43. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

มาตรฐานที่ 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ  
44. รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
45. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือ

งานวิจัย  
46. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล 

มาตรฐานที่ 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ  
47. คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
48, คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
49. ผลงานวิจัย วิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
50. ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ (วิจัย/ตํารา) 
51. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
52. การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 

มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรม/งานสรางสรรค  
53. จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาต/ิ นานาชาติ 
54. จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ 
55. รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมีการ

เผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 
มาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

56. จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

57. จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
58. จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 
59. จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา 

มาตรฐานที่ 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน    
60. ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
61. ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

62. ระดับประสิทธภิาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการเรียนการสอน 
63. รอยละของความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
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2. คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธ
การดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 

หมายถึง ผลสําเร็จของอาจารยในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ร ับผิดชอบตามแนวปฏิบ ัติท ี่วิทยาลัยกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
1. แผนการสอนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค กิจกรรมการ
สอนและการวัดประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สงแผนการ
สอนกอนสอนกับผูรับผิดชอบรายวชิา  ดําเนินการสอนและสอบตาม
ตารางที่กําหนดรอยละ 100 ของหัวขอที่สอน 
2. สงขอสอบกับผูรับผิดชอบรายวิชาในเวลาที่กําหนด และมีสวน
รวมในการวิพากษขอสอบตามTest blue print 
3. มีการดําเนินการสอนตามแผน 
4. มีสวนรวมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ทวนสอบผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาที่รวมสอน   
5.สงคะแนนใหผูรับผิดชอบรายวิชาทันเวลาตอการตัดเกรด 
6.ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาทุกรายวิชา เทากับหรือ
มากกวา 3.51  (จํานวนนักศึกษาที่ประเมินไมนอยกวารอยละ 75 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 
หนวยวัด ขอ 
เป าหมาย 3 ขอ 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
และขออ่ืน
อีก 1 ขอ  

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
และขออ่ืน
อีก 2 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
และขออ่ืน
อีก 3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
 6 ขอ 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เง ่ือนไขการนับผลงาน 1. ใชผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 

2. นับทั้ง 2 วงรอบ โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลข อมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ตัวอยางหลักฐาน 
 
 

1.แผนการสอนพรอมบันทึกหลังการสอน 
2.ขอสอบที่ไดรับการวิพากษและผลการวิเคราะหขอสอบ 
3.ผลเกรดที่ไดรับการประกาศตรงตามเวลาที่กําหนด   
4.คะแนนประเมินการสอนของอาจารย                      

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชา

ที่รับผิดชอบ หมายถึง ผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
(แฟมวิชา) ที่รับผิดชอบ 
เกณฑการใหคะแนน 
1.มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและระบุถึงการนําผลการ
ประเมินการสอนครั้งที่ผานมามาปรับปรุง( มคอ.3 หรือ มคอ.  
2.มีการนําเสนอการออกแบบการสอนกอนเปดภาคการศึกษาและ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  
3.มีการวัดผลและประเมินผลตามที่กําหนดในรายวิชา  
4.คาเฉลี่ยของการประเมินรายวิชาเทากับ 3.51 ขึ้นไป  
5.มีการจัดแฟมรายวิชาครบสมบูรณอยางนอยรอยละ 80 ของ
จํานวนรายการที่ระบุไวและมีการแกไขตามขอเสนอแนะตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
6.มีการสรุปผลลัพธการเรียนรูใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
รายวิชาไวใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 
หนวยวัด ขอ 
เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดําเนิน 
การ 2 ขอ
แรก 
 

มีการดําเนิน 
การ 2 ขอ
แรกและขอ
อื่นอีก 1 ขอ  

มีการดําเนิน 
การ 2 ขอ
แรก 
และขออ่ืน
อีก 2 ขอ 

มีการดําเนิน 
การ 2 ขอ
แรกและขอ
อื่นอีก 3 ขอ 

มีการดําเนิน 
การ 6 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบประเภทตัวชี้วัด 
ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยหมายถึงผลสําเร็จ

ของอาจารยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตาม
แนวปฏิบัติที่วิทยาลัยกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
ภาคทฤษฎี 
1.สงแผนการสอนใหผูรับผิดชอบรายวิชากอนสอน2สัปดาหทุก
หัวขอการสอน 
2.ออกขอสอบสงขอสอบและร วมวิพากษขอสอบแลวเสร ็จ2 
สัปดาห ก อนเป ิดภาคการศึกษาท ุกห ัวข อการสอน(นับเฉพาะการ
สอบ กลางภาคและปลายภาค) 
3.สงบ ันท ึกหลังสอนให ผูร ับผิดชอบรายวิชาภายหลังสอน2 
สัปดาห ท ุกห ัวข อ 
4.สงคะแนนใหกับผูรับผิดชอบรายวิชาภายใน1สัปดาหหลัง 
สิ้นสุดการสอน 
5.มีงานวิจัยในชั้นเรียนหร ือมีการจัดการเรียนร ูจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหร ือe- learning 
6.มกีารนำผลการประเมินการสอนในครั้งกอนมาใช พัฒนา/
ปร ับปร ุงการเรียนการสอนในครั้งนี้หร ือมกีารใหข อเสนอแนะ
เพื่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไปโดยระบ ุไว
ในบ ันท ึก หลังสอนอยางช ัดเจน 
7.ผลวิเคราะห ขอสอบลงกองในหัวข อท ี่ร ับผิดชอบมีคุณภาพ

  

องคประกอบ ความหมาย 
วิธวี ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เง ื่อนไขการนับผลงาน 1. ใชผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 

2. นับทั้ง 2 วงรอบ โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลข อมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 
ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.แฟมรายวิชา 
2..คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินรายวิชาที่รับผิดชอบ(ประเมินแฟม
รายวิชา) 
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องคประกอบ ความหมาย 
อยาง นอยร อยละ50(P=0.2-0.8และR=0.2-1.0) 
8. ผลสอบในห ัวข อท ี่ร ับผิดชอบผานเกณฑอยางนอยร อยละ50 
   หมายเหตุในกรณไีมมสีอนในภาคการศึกษาดังกลาวให ใช 
คะแนน ร วมก ับรายวิชาท ี่ภาคร ับผิดชอบ 
ภาคปฏิบัติ 
1.สงแผนการสอนในคลินิกให ผูร ับผิดชอบรายวิชาก อนสอน 2 
สัปดาห  ท ุกห ัวข อแผนการสอน 
2.สงบ ันท ึกหลังสอนให ผูร ับผิดชอบรายวิชาภายหลังสอน 2 
สัปดาห ทุกหัวขอที่สอน 
3.มงีานวิจัยในชั้นเรียนหรือมีการจัดการเรียนรูจากกระบวน 
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือe-learning 
4.สงคะแนนให ก ับผูร ับผิดชอบรายวิชาภายใน1สัปดาห หลัง 
สิ้นส ุดการสอน 
5.มกีารนำผลการประเมินการสอนในครั้งกอนมาใช พัฒนา/
ปร ับปร ุงการเรียนการสอนในครั้งนี้หร ือมกีารใหข อเสนอแนะ
เพื่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไปโดยระบ ุไว
ในบ ันท ึก หลังสอนอยางช ัดเจน 
6.ผลวิเคราะห ขอสอบลงกองในหัวข อท ี่ร ับผิดชอบมีคุณภาพ
อยางนอยร อยละ50(P=0.2-0.8และR=0.2-1.0) 
7.ผลสอบลงกองในหัวขอที่รับผดิชอบผานเกณฑอยางนอยรอยละ
50 
       หมายเหต ุในกรณีอาจารยผูสอนไมไดออกขอสอบลงกอง
ใหใช ขอมูลของขอสอบและผลสอบในรายวิชาท ี่ฝกภาคปฏิบัติ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 
เปาหมาย ภาคทฤษฎี 5-6 ขอ 

ภาคปฏิบัติ 5 ขอ 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนภาคทฤษฎี มีการ

ดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

   7 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบ 8 ขอ 

เกณฑการใหคะแนนภาคปฏิบัติ มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

   6 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบ 7 ขอ 

วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
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องคประกอบ ความหมาย 
เงื่อนไขการนับผลงาน 1. ใชผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 

2. นับทั้ง 2 วงรอบ โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด 1.แผนการสอนพรอมบันทึกหลังการสอน 

2.ขอสอบที่ไดรับการวิพากษและผลการวิเคราะหขอสอบ 
3.ผลเกรดที่ไดรับการประกาศตรงตามเวลาที่กําหนด 
4.รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
5.ผลงานบทเรียน e – learnining 

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูรองผูอํานวยการงานวิชาการ 

 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หมายถึง การ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบที่มีความสมบูรณตามเกณฑ
การประกันคุณภาพ(แฟมวิชา) 

สูตรในการคำนวณ
ตัวชี้วัด 

ผลรวมของจํานวนแฟมรายวิชาที่มีความสมบูรณตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จํานวนแฟมวิชาทั้งหมด 
องคประกอบ ความหมาย 

หนวยวัด รอยละ 

เป าหมาย 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คะแนน 

60 70 80 90 100 
 วิธวี ิเคราะห ขอมูล คํานวณผลการดําเนินงานตามสูตรและนําผลการคํานวณมาเทียบกับ

เกณฑ 
เง ื่อนไขการนับ
ผลงาน 

1. ใชผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 
2. นับทั้ง 2 วงรอบ โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.แฟมรายวิชา 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิต
และอัตลักษณของวิทยาลัย 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูรองผูอํานวยการงานวิชาการ 

 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและ       
อัตลักษณของวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการควบคุม ติดตาม 
และจัดใหมีการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตและ        
อัตลักษณของวิทยาลัย 
คุณลักษณะบัณฑิต หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(1) 
คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/
องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับอัตลักษณ
บัณฑิต 
อัตลักษณของวิทยาลัย หมายถึงลักษณะเฉพาะของสถาบันใน
การผลิตและพัฒนาบัณฑิตตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธะกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันทีไดรับความเห็นชอบจาก 
กรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน  
ลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ หมายถึง ลักษณะของผูเรียนที่
เปนไปตามอัตลักษณของสถาบันที่กําหนด                              
1 = รอยละ 90 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการวิพากษ  
มคอ. 3, 4 โดยพิจารณาใหครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตและอัต
ลักษณของวิทยาลัย 
2 = มีแผนงานกํากับติดตามการจัดทําแผนการสอน/การสอนตาม
แผนที่กําหนด 
3 = มีการประเมินผลตามแผน 
4 = มีรายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
5 = มีแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการ 
              เรียนการสอน 
6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยกลุมงานวิชาการ 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาตอ
การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของงานวิชาการ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

หนวยวัด คาเฉลี่ย 
เปาหมาย 3.51 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

องคประกอบ ความหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
และขออ่ืน
อีก 1 ขอ  

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
และขออ่ืน
อีก 2 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอแรก 
และขออ่ืน
อีก 3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
 6 ขอ 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน 1. ใชผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 
2. นับทั้ง 2 วงรอบ โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.แฟมรายวิชา 
2..คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินรายวิชาที่รับผิดชอบ(ประเมินแฟม
รายวิชา) 



296 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยกลุมงานวิชาการ 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของของอาจารยตอ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของงานวิชาการ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนอาจารยทั้งหมด 
หนวยวัด คาเฉลี่ย 
เปาหมาย 3.51 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงาน
ระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยงานวิชาการ 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหมายถึง สถานภาพทางจิตในสวน

ของความรูสึกพึงพอใจ ของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งความรูสึก 
พึงพอใจนี้ เปนความรูสึกพึงพอใจตอพฤติกรรมและความสามารถ
ใน 6 ดาน คือ ดาน คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
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องคประกอบ ความหมาย 
ใชเทคโนโลยี และทักษะวิชาชีพ 
ผูใชบัณฑิต หมายถึง หัวหนาหนวยงานหรือนายจางหรือบุคคลที่
ทําหนาที่บังคับบัญชา มีอํานาจในการใหคุณใหโทษผูเปนบัณฑิต
ของวิทยาลัยพยาบาล  

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตx100 
จํานวนผูใชบัณฑิต 

หนวยวัด รอยละ 

เปาหมาย 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

60 70 80 90 100 

วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 

เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 

หลักฐานที่ใชวัด รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัด       
การเรียนการสอน 

 ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยงานวิชาการ 
 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สถานภาพทาง
จิตในสวนของความรูสึกพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุน
เรียนรูดานกายภาพ เชน ความพรอมของอุปกรณ ความพรอมดาน
เทคโนโลยี ความพรอมดานการใหบริการเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการเรียนการสอนเปนตน ที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนนักศึกษา 
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องคประกอบ ความหมาย 

หนวยวัด คาเฉลี่ย 
เปาหมาย 3.51 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอนดานกายภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง จํานวนครั้งของอาจารยในการเขารวม
กิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุง เชน พิธีไหวครู 
งานกีฬาสี งานวันแมแหงชาติเปนตน 
กิจกรรมน ักศ ึกษา หมายถึง กิจกรรมเสร ิมหลักสูตรที่ ดาเนิน
การท ั้งโดยสถาบ ันและโดยองคกรนักศึกษา เป ็นก ิจกรรมที่
นักศึกษาจะมีโอกาสได ร ับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ 
ร างกายและคุณธรรมจร ิยธรรมสอดคล องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ พึงประสงค 5 ประการไดแกj (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู(3) ท ักษะทางป ัญญา (4) ท ักษะความสัมพันธ
ระหวางบ ุคคลและความร ับผิดชอบ (5) ทกัษะการวิเคราะห 
เช ิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล องกับคณุลักษณะของบ ัณฑ ิตท ี่พึงประสงคทีส่ภา/
องคกรวิชาชีพได กําหนด 
การทำน ุบําร ุง หมายถึง การใหความสำคัญและเห็นถ ึงคุณคาท ี่
จะตองด ูแลร ักษาให คงอยูในสภาพท ี่ดีและสมบูรณทั้งใน
ป ัจจุบันและเพื่ออนาคต 
ศ ิลปะ หมายถึง งานสร างสรรคท ี่สงเสร ิมสร างความส ุนทร ีย 
ความงามและความสุขแก ผูคน สภาพแวดลอมและสังคม ซ ึ่งมี
อิทธ ิพลตอว ิถีชีวติของมนุษย เป ็นการนาศิลปะไปใช ในการ
สงเสร ิมพัฒนานักศึกษา 
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องคประกอบ ความหมาย 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท ี่มีพัฒนาการอยาง 
ตอเนื่องเช น เรื่องความคิด ความร ูสึกและความเช ื่อ ก อให เกิด 
วัฒนธรรม สามารถเห ็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคมและผล
เกิด จากก ิจกรรมและผลผลิตก ิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมี
ลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซ ึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัย
นิยม วัฒนธรรม ป ัจจุบันทีด่ ีจึงควรมีความสอดคล องกับความเปน
สากล แต มรีากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคาอยางมั่นคง 
และมั่นใจ 
เกณฑการใหคะแนน 
1.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดอยางนอย 2 ครั้งใน 5 ครั้ง  
2.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัดอยางนอย 2 ครั้งใน 5 ครั้ง 
3.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัดอยางนอย 3 ครั้งใน 5 ครั้ง 
4.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัดอยางนอย 4 ครั้งใน 5 ครั้ง 
5.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัด 5 ครั้ง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย  ขอ 3 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1     ขอ 2 ขอ 3    ขอ 4      ขอ 5 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 
 

ผูรายงานผลข อมูล งานพัฒนานักศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการงานกิจการ
นักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน 1.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมงานกิจการนักศึกษา 
2.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขารวมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง จํานวนครั้ง
ของอาจารยที่มีสวนรวมกิจกรรมงานทํานุบํารุง เชน พิธีไหวครู 
งานวันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ เปนตน 
การทำน ุบําร ุง หมายถึง การใหความสำคัญและเห็นถ ึงคุณ
คาท ี่จะตองด ูแลร ักษาให คงอยูในสภาพท ี่ดีและสมบูรณทั้งใน
ป ัจจุบันและเพื่ออนาคต 
ศ ิลปะ หมายถึง งานสร างสรรคท ี่สงเสร ิมสร างความส ุนทร ีย 
ความงามและความสุขแก ผูคน สภาพแวดลอมและสังคม ซ ึ่งมี
อิทธ ิพลตอว ิถีชีวิตของมนุษย เป ็นการนาศิลปะไปใช ในการ
สงเสร ิมพัฒนานักศึกษา 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท ี่มีพัฒนาการอยาง 
ตอเนื่องเช น เรื่องความคิด ความร ูสึกและความเช ื่อ ก อให เกิด 
วัฒนธรรม สามารถเห ็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคมและ
ผลเกิดจากก ิจกรรมและผลผลติก ิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมี
ลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซ ึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัย
นิยม วัฒนธรรม ป ัจจุบันทีด่ ีจึงควรมีความสอดคล องกับความ
เปนสากล แต มรีากฐานของวฒันธรรมตนเองที่มีคุณคาอยาง
มั่นคง และมั่นใจ 
เกณฑการใหคะแนน 
1. เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดอยางนอย 2 ครั้งใน 5 ครั้ง 
2 .เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัดอยางนอย 2 ครั้งใน 5 ครั้ง 
3. เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัดอยางนอย 3 ครั้งใน 5 ครั้ง 
4. เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัดอยางนอย 4 ครั้งใน 5 ครั้ง 
5. เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/กิจกรรมของจังหวัดและหนวยงาน
ภายนอกจัด 5 ครั้ง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมโครงงานการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยทุกคน 
 

       องคประกอบ                      ความหมาย 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการงานกิจการ
นักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน 1.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายในวิทยาลัย 
2.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขารวมกิจกรรมโครงงานการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา 
หมายถึง จํานวนครั้งของอาจารยในการเขารวมกิจกรรมโครงงาน
การสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา เชน การปลูกปา ปนรักสูนอง 
สรางหองสมุด เปนตน  
เกณฑการใหคะแนน 
1.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดอยางนอย 2 ครั้งใน 5 ครั้ง 
2.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/และหนวยงานภายนอกจัดอยางนอย 
2 ครั้งใน 5 ครั้ง 
3.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/และหนวยงานภายนอกจัดอยางนอย 
3 ครั้งใน 5 ครั้ง 
4.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/และหนวยงานภายนอกจัดอยางนอย 
4 ครั้งใน 5 ครั้ง 
5.เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัย/และหนวยงานภายนอกจัด 5 ครั้ง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 
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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยทุกคน 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา หมายถึงการ

ที่อาจารยที่ปรึกษาใหขอมูล คําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการ 
วิชาชีพ การใชชีวิต การแนะแนวอาชีพแกนักศึกษาที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
เกณฑการใหคะแนน 
1.อาจารยพบเพื่อชี้แจงความประพฤติ/ผลการเรียน/การเขารวม
กิจกรรม/การไดรับทุนการศึกษาของนักศึกษาที่อยูในความดูแล
และมีการบันทึกการเขาพบเปนลายลักษณอักษร 
2.อาจารยที่ปรึกษาไดพบนักศึกษาและมีการบันทึกอยางตอเนื่อง
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
3.มีแผนการดําเนินกิจกรรมและมีการสรุปผลครอบคลุมในหัวขอ
สิ่งแวดลอม/จิตอาสา/การสรางเสริมสุขภาพ/คุณธรรมจริยธรรม 
4. 80 % ของนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามชั้นปในระยะเวลาที่
กําหนด 
5. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขาถึงบริการอยูใน
ระดับดีข้ึนไป (3.51) 

องคประกอบ ความหมาย 

 หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย ขอ 3 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

 วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการงานกิจการ
นักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน 1.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายในวิทยาลัย 
2.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
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องคประกอบ ความหมาย 
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในสองวงรอบ 
หมายเหตุ วงรอบท่ี 1 ไมประเมินขอ 4 คือ 4 ขอเทากับ 5 
             วงรอบท่ี 2 ประเมินครบทั้ง 5 ขอไดเทากับ5 

ผูรายงานผลข อมูล งานแนะแนวการศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการงานกิจการ
นักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน 1.แฟมสรุปผลการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา 
2.ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขาถึงบริการ 

 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ                
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตครบทุกดาน  
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยงานกิจการนักศึกษา 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด โครงการสงเสริมนักศึกษา หมายถึง โครงการ/กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปน
โครงการ/กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 5 ประการ 
ไดแก(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/
องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับอัตลักษณ
บัณฑิต 
เกณฑการใหคะแนน 
1.สถาบันจัดทําแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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องคประกอบ ความหมาย 
แหงชาติทุกดาน 
2.มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 
3.มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
 - โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4.มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ 
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
5.มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด - 
หนวยวัด ระดับความสําเร็จ 
เปาหมาย ระดับ 3 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในวงรอบท่ีประเมิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานพัฒนานักศึกษา 

หัวหนางานสโมสรนักศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักศึกษา 
หลักฐานที่ใชวัด 1. แผนงานพัฒนานักศึกษา 

2. โครงการตามที่กําหนดในแผนงาน 
3.โครงการการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา 
4. สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ 



305 
 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุง 
                ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตัวชี้วัดที่14.1 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารยงานกิจการนักศึกษา 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง โครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและองคกรนักศึกษาเปน
โครงการ/กิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) 
คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ องคกร
วิชาชีพไดกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
1.มีการจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2.มีการดําเนินงานตามแผน 
3.มีการกํากับติดตามโครงการและแกไขปญหาตางๆ 
4.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวมโครงการไมนอยกวา 
3.51  
5.มีการนําผลการประเมินผลโครงการมาวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาการจัดโครงการในปตอไป 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในวงรอบท่ีประเมิน 

ผูรายงานผลข อมูล งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดาํเนนิงานระดับบุคคลถายทอดสูอาจารยงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

องคประกอบ ความหมาย 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลการดําเนินโครงการงานกิจการนักศึกษา 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

ทำน ุบําร ุง หมายถึง การใหความสำคัญและเห็นถ ึงคุณคาท ี่
จะตองด ูแลร ักษาให คงอยูในสภาพท ี่ดีและสมบูรณทั้งใน
ป ัจจุบันและเพื่ออนาคต 
ศ ิลปะ หมายถึง งานสร างสรรคท ี่สงเสร ิมสร างความส ุนทร ีย 
ความงามและความสุขแก ผูคน สภาพแวดลอมและสังคม ซ ึ่งมี
อิทธ ิพลตอว ิถีชีวติของมนุษย เป ็นการนาศิลปะไปใช ในการ
สงเสร ิมพัฒนานักศึกษา 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท ี่มีพัฒนาการอยาง 
ตอเนื่องเช น เรื่องความคิด ความร ูสึกและความเช ื่อ ก อให เกิด 
วัฒนธรรม สามารถเห ็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคมและผล
เกิดจากก ิจกรรมและผลผลิตก ิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมี
ลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซ ึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม 
วัฒนธรรม ป ัจจุบันทีด่ ีจึงควรมีความสอดคล องกับความเปนสากล 
แต มรีากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคาอยางมั่นคง และมั่นใจ 
เกณฑการใหคะแนน 
1.มีการจัดทําแผนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.มีการดําเนินงานตามแผน 
3.มีการกํากับติดตามโครงการและแกไขปญหาตางๆ 
4.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวมโครงการไมนอย
กวา 3.51  
5.มีการนําผลการประเมินผลโครงการมาวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาการจัดโครงการในปตอไป 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 
 

ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคลถายทอดสูอาจารย 
 

 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 

 วิธีขอมูลว ิเคราะห  นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในวงรอบท่ีประเมิน 

ผูรายงานผลข อมูล งานกิจการนักศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลการดําเนินโครงการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การเขา

รวมกิจกรรมบริการวิชารทั้งภายในหรือภายนอกวิทยาลัย 
เกณฑการใหคะแนน 
1. ไมมีสวนรวมฯภายใน 6 เดือน 
2. มีสวนรวมฯ ภายในหรือภายนอก 6 เดือน  
3. มีสวนรวมฯ ภายในและภายนอก 6 เดือน  

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

  หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 2  ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในวงรอบท่ีประเมิน 

ผูรายงานผลข อมูล งานบริการวิชาการ 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานบริการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายในวิทยาลัย 
2.การเซ็นตชื่อเขารวมกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย  
 16.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย (ภาควิชา) 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด โครงการบร ิการวิชาการหมายถึงโครงการหร ือก ิจกรรมทีว่ิทยาลัย

ใหบริการวิชาการแกสังคมภายนอกสถาบันหรือเปนการใหบริการท ี่จัด
ในสถาบ ันโดยมีบุคคลภายนอกมาใช บร ิการอาจเป ็นบร ิการวิชาการ
แบบใหเปลาโดยไมคดิคาใช จายหร ืออาจคิดคาใช จายตามความ
เหมาะสมให ก ับองคกรภาคร ัฐและเอกชนชุมชนและสังคม 
การบูรณาการการบร ิการวิชาการก ับการจ ัดการเรยีนการสอน
หมายถึงการผสมผสานแผนงานกระบวนการสารสนเทศ 
ทร ัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะห ในการบร ิการ 
วิชาการก ับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามท ี่หลักสตูร
กําหนดโดยก ิจกรรมการบร ิการวิชาการนั้นตองไมเป ็นสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมหลักสูตรกําหนด 
เกณฑการประเมิน 5 ขอดังนี้ 
 1= มีโครงการบร ิการวิชาการท ี่บ ูรณาการก ับการเรียนการสอน 
ท ี่ไดร ับการอนุมัต ิตามแผน 
2=มีการดำเนินงานโดยระบ ุก ิจกรรมการบ ูรณาการบร ิการ 
วิชาการก ับการเรียนการสอนในมอค.และแผนการสอนท ี่
ชัดเจน 
3= มกีารประเมินผลสำเร็จของการบ ูรณาการบร ิการ
วิชาการก ับการเรียนการสอนและนาผลมาใช พัฒนาการดา
เนินงานหร ือมีการให ขอเสนอในการพัฒนาการดาเนินงานท ี่
ชัดเจนโดยระบ ุไวในมคอ.5 หร ือมคอ.6 
4= มรีายงานสร ุปการประเมินผลการจัดโครงการบร ิการ 
วิชาการท ี่บรรลุเป าหมายตามตวัชี้วัดของโครงการท ุกตัว 

 5=มกีารตีพ ิมพเผยแพร บทความวิชาการท ี่เกดิจากการนา 
ความร ูและประสบการณจากการจัดโครงการบร ิการวิชาการ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 
เปาหมาย 3 ขอ 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

    1ขอ    2 ขอ    3 ขอ    4 ขอ    5 ขอ 
วิธีวิเคราะหขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 
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องคประกอบ ความหมาย 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ12 เดือน ป ีการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล งานบริการวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานบร ิการวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด 1.โครงการบร ิการวิชาการก ับการสอนมอค.3 มคอ.4 มคอ.5 

มคอ.6และแผนการสอน 
2.การประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

 
 16.2 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย (ภาควิชา) 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด โครงการบร ิการวิชาการหมายถึงโครงการหร ือก ิจกรรมที่

วิทยาลัยใหบร ิการวิชาการแก สังคมภายนอกสถาบ ันหร ือเป ็น
การใหบริการท ี่จัดในสถาบ ันโดยมีบุคคลภายนอกมาใช 
บร ิการอาจเป ็น บร ิการวิชาการแบบใหเปลาโดยไมคดิ
คาใช จายหร ืออาจคดิคาใช จายตามความเหมาะสมให ก ับ
องคกรภาคร ัฐและเอกชนชุมชนและสังคม 

 การบรูณาการการบร ิการวิชาการก ับการวจิ ัยหมายถึงการ 
ผสมผสานแผนงานกระบวนการสารสนเทศทร ัพยากรการ 
ปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะห ในการบร ิการวิชาการก ับการ 
ดาเนินการวิจัยโดยก ิจกรรมการบร ิการวิชาการนั้นจะตองไมเป ็น
สวน หนึ่งของโปรแกรมการทดลองของการวิจัย 
ระดับความสําเร ็จของการบูรณาการบร ิการวิชาการก ับการ 
วจิ ัยมีเกณฑการประเมิน 5  ขอดังนี้ 
1= มีโครงรางการวิจัยท ี่แสดงการนาความร ูจากการบร ิการ
วิชาการไปตอยอดเปนโครงการวิจัยท ี่ชัดเจน 
2=มกีารดาเนินการวิจัยตามท ี่ไดกำหนดไว 
3= มกีารประเมินผลสำเร็จของการบ ูรณาการบร ิการวชิาการก ับ
การ วิจัยและนาผลมาใช พัฒนาการดาเนินงานหร ือมีการให
ข อเสนอในการพัฒนาการดาเนินงานท ี่ชัดเจนโดยระบ ุไวใน
รายงานการวิจัย 
4= มรีายงานการวิจัยแลวเสร ็จในวงรอบการประเมิน 

 5=มีการตีพ ิมพเผยแพร ผลงานวิจ ัยท ี่เกิดจากการนำความร ูและ 
ประสบการณจากการจัดโครงการบร ิการวิชาการ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 
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องคประกอบ ความหมาย 
หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 

1ขอ 2ขอ 3ขอ 4ขอ 5ขอ 
วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 
เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ12 เดือน ป ีการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลข อมูล งานบริการวิชาการ 
ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานบร ิการวิชาการ 
ตวัอยางหลักฐานท ี่ใช วัด 1.โครงการบร ิการวิชาการ  

2.การประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 3.โครงการวิจัยที่มีการการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย 

 

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสาํเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล
บริการวิชาการ 
ประเภทตัวชี้วดั ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย(ภาควิชา) 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล

หมายถึงการบูรณาการรายวิชาที่สงเสริมสุขภาพกับงานบริการ
วิชาการ 
เกณฑการประเมิน 5 ขอดังนี้ 
 1= มีโครงการบร ิการวิชาการท ี่บ ูรณาการก ับรายวิชาที่สงเสริม
สุขภาพท ี่ไดร ับการอนุมตั ิตามแผน 
2=มีการดำเนินงานโดยระบ ุก ิจกรรมการบ ูรณาการบร ิการ 
วิชาการกับการเรยีนการสอนในมอค.และแผนการสอนที่ชัดเจน 
3= มกีารประเมินผลสำเร็จของการบ ูรณาการบร ิการ
วิชาการก ับการเรียนการสอนและนาผลมาใช พัฒนาการ
ดำเนินงานหร ือมีการให ขอเสนอในการพัฒนาการดาเนิน
งานท ี่ชัดเจนโดยระบ ุไวในมคอ.5 หร ือมคอ.6 
4= มรีายงานสร ุปการประเมินผลการจัดโครงการบร ิการ 
วิชาการท ี่บรรลุเป าหมายตามตวัชี้วัดของโครงการท ุกตัว 

 5=มกีารตีพ ิมพเผยแพร บทความวิชาการท ี่เกดิจากการนา 
ความร ูและประสบการณจากการจัดโครงการบร ิการวิชาการ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 
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องคประกอบ ความหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 
เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ12 เดือน ป ีการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลข อมูล งานบริการวิชาการ 
ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานบร ิการวิชาการ 
ตัวอยางหลักฐานท ี่ใช วัด 1.โครงการบร ิการวิชาการ  

2.การประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 3.โครงการวิจัยท ี่มกีารการบ ูรณาการการบร ิการวชิาการก ับวิชา 

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณการ 
               ใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับอบรมในระดับดีขึ้นไป 
 ประเภทตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกรถายทอดสูรองผูอํานวยการงานบริการวิชาการ 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของ
ตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัด หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาขั้นตนที่มีตอผูเขารับการอบรมในหลักสูตรที่วิทยาลัยจัดขึ้น
และมีระยะการอบรมไมนอยกวา 1เดือน และประเมินหลังการอบรมอยางนอย
3เดือน 
สมรรถนะบุคลากร หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่
ประกอบดวยความรู ทักษะ ทัศนคติที่แสดงถึงความสามารถทั่วไปที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายชององคกร 

สูตรในการคำนวณ
ตัวชี้วัด 

จํานวนหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอัตลักษณการ
ใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับอบรมในระดับดีขึ้นไป x100 
                             จํานวนหนวยงานตนสังกัด 

หนวยวัด รอยละ 

เป าหมาย 80 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

60 70 80 90 100 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ 12 เดือน ป ีการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานบริการวิชาการ 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานบร ิการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน ผลคะแนนของหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอสมรรถนะและ       
อัตลักษณการใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับอบรม 
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ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการวิชาการ 
ประเภทตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกรถายทอดสูรองผูอํานวยการงานบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ 
หมายถึง ผลการพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการ 
งานบริการวิชาการ หมายถึง การใหบริการวิชาการแกชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ อาจเปนบริการวิชาการแบบใหเปลาโดยไมคิด
คาใชจายหรืออาจคิดวาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการ
ภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชนและ
สังคมโดยกวาง 
 ผลการดําเนินงาน 
1 = มีการวิเคราะหยุทธศาสตรงานบริการวิชาการและมีการ 
กําหนดประเด็นความรู 
2 = มีการกําหนดกลุมเปาหมายของงานบริการวิชาการและจัด 
ทําแผนการจัดการความรูตามประเด็นการจัดการความรู 
3= มีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู โดยจัดใหมีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดและเผยแพรไปสูกลุมบุคลากรเปาหมาย 
4 = มีการรวบรวมความรูตามประเด็นที่กําหนดทั้งที่มีในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยางเปนระบบ  โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
5 = มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปปจจุบันหรือป 
ที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษรและจากความรู ทักษะของผูมี 
ประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติจริง 
 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป 
ประเภทตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคลถายทอดสูรองอาจารยงานบริการวิชาการ 

องคประกอบ ความหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานบริการวิชาการ 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยกลุมงานบริการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลการดําเนินโครงการ 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป 
หมายถึง ผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการประจําป 
ผลการดําเนินงาน 
1 = มีการวิเคราะหผลการประเมินการจัดอบรมในรอบปที่ผาน
มาและนํามาออกแบบกิจกรรมการอบรมที่ยืดหยุนและ
หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเขารับการอบรม 
2 =  นําผลการประเมินวิทยากรมาเปนหลักเกณฑในการ
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู คุณวุฒิ และประสบการณตรงตาม
ความเชี่ยวชาญ 
3 =  มีการกํากับติดตามโครงการขณะดําเนินการและแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม 
4 =  มีการประเมินผลโครงการอบรม (ดานหลักสูตร/
กระบวนการจัดอบรม)และนําผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุง / พัฒนาการจัดอบรมในปตอไป 
5 =  ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการ 
จัดอบรม วิทยากร  และสิ่งสนับสนุนการอบรมไมนอยกวา 3.51 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ขอ  2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 21 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงาน 
                บริการวิชาการ 
ประเภทตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคลถายทอดสูรองอาจารยงานบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานจัดอบรม 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยกลุมงานบริการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลการดําเนินโครงการ 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการ

อบรมของงานบริการวิชาการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการ
อบรมของงานบริการวิชาการ 
จํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด 

หนวยวัด คาเฉลี่ย 

เป าหมาย 3.5 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.5 2.5 3.5 4.5     5 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานจัดอบรม 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยกลุมงานบริการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
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ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของผูรับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกวา3.51) 

ประเภทตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคลถายทอดสูรองอาจารยงานบริการวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
ประเภทตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคลถายทอดสูรองอาจารยงานบริการวิชาการ 
 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ หมายถึง ความพึงพอใจ
ของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการ
อบรมของงานบริการวิชาการในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกวา

3.51) x 100 

จํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด 

หนวยวัด รอยละ 

เป าหมาย 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    4 คะแนน 5 คะแนน 

60 70 80 90 100 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานจัดอบรม 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยกลุมงานบริการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตร หมายถึง 
ผลการดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรตางๆที่จัดเปนบริการวิชาการ
ใหแกสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
1 = มีการวิเคราะหผลการประเมินการจัดอบรมหลักสูตรในรอบป
ที่ผานมาและนํามาออกแบบกิจกรรมการอบรมที่ยืดหยุนและ 
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ตัวช ้ีว ัดที่ 24 จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับกลุมงาน ถายทอดสูรองผูอํานวยการงานวิจัย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานว ิชาการ (ไมจําเปนตองเปน

งานวิจ ัย) ที่มกีารศกึษาค นควาที่แสดงถึงความก าวหนาทาง
ว ิชาการเสริมสร างองค ความรูหร ือว ิธ ีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาว ิชานั้น 
การเผยแพร หมายถึง มีการนํางานสร างสรรคไปเผยแพรใน
การประช ุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

        องคประกอบ    ความหมาย 

 หลากหลาย ตอบสนองความตองการของผูเขารับการอบรม 
2 =  นําผลการประเมินวิทยากรมาเปนหลักเกณฑในการคัดเลือก
วิทยากรที่ มีความรู คุณวุฒิ และประสบการณตรงตามความ
เชี่ยวชาญ 
3 =  มีการกํากับติดตามโครงการขณะดําเนินการและแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม 
4 =  มีการประเมินผลโครงการอบรม (ดานหลักสูตร/กระบวนการ
จัดอบรม) และนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการ
จัดอบรมในรุนตอไป 
5 =  ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการจัด
อบรม วิทยากรและสิ่งสนับสนุนการอบรมไมนอยกวา 3.51 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด -- 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
   1 ขอ     2 ขอ     3 ขอ     4 ขอ    5 ขอ 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานใน 12 เดือน ปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมบริการวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.สรุปโครงการและผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบ ความหมาย 
สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด จํานวน 
เปาหมาย 1 ชิ้น 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- - 1 2 3 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับเฉพาะงานที่ไดรับการอนุมัติภายในวงรอบการประเมินใน

ปงบประมาณที่ผานมา 
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย 
หลักฐานที่ใชวัด 1. ผลงานสรางสรรคในวงรอบที่เก่ียวของ 

2. เอกสารแสดงการนําผลงานสรางสรรคไปเผยแพรในการ
ประช ุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 
ตัวช ้ีว ัดที่ 25 จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับกลุมงาน ถายทอดสูรองผูอํานวยการงานวิจัย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด นว ัตกรรมดานสุขภาพ หมายถึง ความค ิด การปฏ ิบัติหร ือ

สิ่งประดิษฐใหมๆ ดานสุขภาพ ที่ยังไมเคยมีใช มาก อนหร ือเปนการ
พ ัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท ี่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช
ไดผลดีย ิ่งขึ้น เมื่อนํานว ัตกรรมมาใชจะช วยใหการทํางานนั้น 
ไดผลดี มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวย
ประหยัดเวลา   ล ักษณะของนว ัตกรรม มีดังนี ้

1. แบงตามลักษณะของการสรางนว ัตกรรม 
1.1 นว ัตกรรมสวนเพิ่ม (incremental innovation) 

เปนส ิ่งทีม่ ีอยู แลวและไดนํามาปรับปร ุงใหม ใหดีขึ้นกว าเดิม 
1.2 นว ัตกรรมที่เพ ิ่งคนพบ (breakthrough innovation 

นว ัตกรรมที่เปนสิ่งใหมทั้งหมด ซึ่งชวยแกปญหาการดําเนินงาน
บางอยางไดอยางมี ประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม 

2. แบงตามลักษณะการใชนว ัตกรรม 
2.1 นว ัตกรรมผล ิตภ ัณฑ (Product Innovation) เปน

ส ิ่งที่ผลิตขึ้น ปรับปรุงใหดีขึ้นหรือเปนส ิ่งใหมท ี่เปนประโยชน 
2.2 นว ัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เปน 
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องคประกอบ ความหมาย 
การเปล ี่ยนแนวทาง ว ิธ ีการหรือการใหบร ิการในรูปแบบที่
แตกตางออกไปจากเดิม 
เปนที่ยอมรับระดับชาติ หมายถึง มีการนําผลงานวิชาการ
และ/หรืองานนวัตกรรมไปเผยแพรในการประช ุมวิชาการ
ระดับชาติ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด จํานวน 
เปาหมาย 10 เรื่อง/ชิ้น 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 5 10 15 20 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับเฉพาะงานนวัตกรรม/งานวิชาการที่ไดรับการอนุมัติภายใน

วงรอบ ในปงบประมาณที่ผานมา 
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย 
หลักฐานที่ใชวัด 1. ผลงานนวัตกรรม/ผลงานวิชาการในวงรอบที่เก่ียวของ 

2. เอกสารแสดงการนํานวัตกรรม/ผลงานวิชาการไปใช
ประโยชน/เผยแพรในการประช ุมวิชาการระดับชาติ 
    

 
ตัวชี้วัดที่ 26 รอยละของงานนวัตกรรม / งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมี
การเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 
 ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับกลุมงาน ถายทอดสูรองผูอํานวยการงานวิจัย 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด นว ัตกรรม หมายถึง ความค ิด การปฏ ิบัติหร ือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่
ยังไมเคยมีใช มาก อนหร ือเปนการพ ัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท ี่มี
อยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดีย ิ่งขึ้น เมือ่นานว ัตกรรมมาใชจะ
ช วยใหการทางานนั้น ไดผลดี มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลสูง
กวาเดิม ทั้งยังชวย ประหยัดเวลา   ล ักษณะของนว ัตกรรม มีดังนี้ 

1. แบงตามลกัษณะของการสรางนว ัตกรรม 
1.1 นว ัตกรรมสวนเพิ่ม (incremental innovation) 

เปนส ิ่งทีม่ ีอยู แลวและไดนามาปรับปร ุงใหม ใหดีขึ้นกว าเดิม 

1.2 นว ัตกรรมที่เพ ิ่งคนพบ (breakthrough innovation 
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องคประกอบ ความหมาย 
นว ัตกรรมที่เปนสิ่งใหมทั้งหมด ซึ่งชวยแกปญหาการดาเนินงาน
บางอยางไดอยางมี ประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม 

2. แบงตามลกัษณะการใชนว ัตกรรม 
2.1 นว ัตกรรมผล ิตภ ัณฑ (Product Innovation) เปนส ิ่ง

ที่ผลิตขึ้น ปรับปรุงใหดีขึ้นหรือเปนส ิ่งใหมท ี่เปนประโยชน 

2.2 นว ัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เปน 

การเปล ี่ยนแนวทาง ว ิธ ีการหรือการใหบร ิการในรูปแบบที่แตกตาง
ออกไปจากเดิม 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานว ิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงาน 
วิจ ัย)ที่มกีารศกึษาค นควาที่แสดงถึงความก าวหนาทางว ิชาการ
เสริมสร างองค ความรูหร ือว ิธ ีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือ
แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงานหรือแสดงความ 
สามารถในการบุกเบิกงานในสาขาว ิชานั้น 

การนำไปใชประโยชน หมายถึง ไดมกีารนํานว ัตกรรมหรืองาน 
สร างสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของนว ัตกรรมและ/หรือ 
งานสร างสรรคนั้น โดยหน วยงานภายในหร ือภายหน วยงาน
ภายนอก เพ ื่อพ ัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข ึ้นและมีหลักฐาน
ปรากฏช ัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 

ประเภทของการนําไปใชประโยชน 
1.การใชประโยชนเช ิงวิชาการ เช น การใชประโยชนในการ
ใหบริการ ว ิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนใน
การพ ัฒนาร ูปแบบ การจัดการเรียนการสอน การเขียนตารา 
แบบเรียน การใชประโยชนในดาน การใหบริการหรือเพ ื่อตอยอด
เปนโครงการว ิจัย  

2.การใชประโยชนในเช ิงสาธารณะ นว ัตกรรมและ/หรืองาน
สร างสรรค ที่สรางองค ความรูแกสาธารณชนในเร ื่องตางๆ เช น 
องคความรูในดาน ศิลปว ัฒนธรรม สาธารณสุข ว ิถีชีว ิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพ ียง การกอใหเกดิคณุภาพช ีว ิตที่ดขี ึ้นของประชาชน
อันเปนผลมาจากการนํานว ัตกรรมและ/หรืองานสร างสรรค ไปใช 

3. การใชประโยชนในเช ิงนโยบายหรือระดับประเทศ การนํา
ผลงาน หรือขอมูลจากนว ัตกรรมและ/หรอืงานสร างสรรค ไปเปน
ขอมูลส วนหน ึ่ง ของการประกาศใช กฎหมาย มาตรการ แนวทาง
ตางๆ โดยองคกรหร ือ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
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องคประกอบ ความหมาย 
4. การใชประโยชนในเช ิงพาณิชย เช น นว ัตกรรมและ/
งานสร างสรรคเพ ื่อพ ัฒนาส ิ่งประดิษฐหรือผลิตภ ัณฑ 
กอใหเกิดรายไดตามมา 
การเผยแพร หมายถึง มกีารนํานว ัตกรรมและ/หรืองานสร างสรรค
ไป เผยแพรในการประช ุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด จํานวนงานนวัตกรรม / สรางสรรคที่แลวเสร็จและนําไปใช
ประโยชนหรือมีการเผยแพร X 100 

จํานวนอาจารยในภาควิชา 
หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย รอยละ 25 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

10 15 20 25 30 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับเฉพาะงานนวัตกรรมงานสรางสรรคที่ไดรับการอนุมัติภายใน

วงรอบการประเมินและนับไดไมเกิน 2 วงรอบ ในปงบประมาณท่ี
ผานมา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย 
หลักฐานที่ใชวัด 1. ผลงานนวัตกรรม/งานสรางสรรคในวงรอบที่เก่ียวของ 

2. เอกสารแสดงการนํานวัตกรรม/งานสรางสรรคไปใชประโยชน/
เผยแพร 
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ตัวชี้วัดที่ 27 คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานว ิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพ หรือเผยแพรผลงานว ิจัยหรือ

งานสร างสรรค หมายถึง ผลรวมของระดับคณุภาพการตีพ ิมพ หรือ
เผยแพรผลงานว ิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใชเกณฑ ระดับค ุณภาพ
การตีพมิพ หรือ เผยแพรผลงานว ิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประเมินค ุณภาพการศกึษา ภายนอกรอบท 3 ของ สมศ. ดังนี้ 
การว ิจัย 
0.25 คะแนน = การตพี ิมพ ในรายงานส ืบเนื่องจากการประช ุมวิชาการ 
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมกีารตีพมิพ ในวารสารว ิชาการที่
ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI 
0.50 คะแนน = มกีารตีพมิพ ในวารสารว ิชาการระดับชาติ ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75 คะแนน = มกีารตีพมิพ ในวารสารว ิชาการระดับนานาชาติที่ 
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอ ันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทล
ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาส ุดใน subject category ที่
ตีพ ิมพ หรือมกีารตีพมิพ ในวารสารว ิชาการระดับนานาชาติ ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
1.00 คะแนน = มกีารตีพมิพ ในวารสารว ิชาการระดับนานาชาติที
ปรากฏในฐานขอมูลการจดัอ ันดับ วารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถกูจัดอยูใน 

ควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาส ุด ใน subject 
category ที่ตพี ิมพ หรือมกีารตีพิมพ ในวารสารว ิชาการระดับ
นานาชาติ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากลISI หรือ Scopus
งานสรางสรรค 
0.125 คะแนน = งานสร างสรรคไดรับการเผยแพรในระดับ 
สถาบันหร ือ จังหว ัด 
0.25 คะแนน = งานสร างสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 คะแนน = งานสร างสรรคไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมม ือ ระหวางประเทศ 
0.75 คะแนน = งานสร างสรรคไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาค
อาเซียน 
1.00 คะแนน =  งานสร างสรรคไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 
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ตัวชี้วัดที่ 28 ผลงานวิชาการไดรับรองคุณภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมของคะแนนระดับคุณภาพงานว ิจัยและ/หรืองาน
สร างสรรคทีไ่ดรับการตีพ ิมพ และ/หรือเผยแพร 

หนวยวัด คะแนน 

เป าหมาย 0.50 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0.125 0.25 0.50 0.75 1.00 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล 1.นําผลรวมของคะแนนระดับคณุภาพของงานวิจ ัยและ/หรืองาน
สร างสรรค ที่ตีพ ิมพ หรือเผยแพรทกุเรื่องมาคํานวณ 
2. นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ 12 เดือน 

ผูรายงานผลข อมูล กลุมว ิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.บทความวิจ ัยที่ตพี ิมพ เผยแพรใน proceeding (full 
paper) หรือใน วารสารระดับชาต ิ/นานาชาติ 
2. เอกสารที่แสดงว างานสร างสรรคไดรับการเผยแพร 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ผลงานว ิชาการ  หมายถึง บทความวิชาการ ตําราและ/หรือ

หนังส ือการไดรับรองคณุภาพ แบงเปนเกณฑน้ําหนักคะแนน 4 
ระดับดังนี้ 

0.25 คะแนน = บทความวิชาการท ี่ไดรับการตพี ิมพ ในวารสาร 
ระดับชาติ 

0.50 คะแนน =  บทความวิชาการท ี่ไดรับการตีพ ิมพ ใน
วารสารระดับ นานาชาติ 

0.75 คะแนน =  ตําราหร ือหนังส ือที่มีการประเม ินผ านตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวฒุ ิที่สถานศกึษากำหนด 

     1.00 คะแนน =  ตําราหร ือหนังส ือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการ และผานการพ ิจารณาตามเกณฑ การขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว หรือ ตําราหร ือหนังส ือที่มคี ุณภาพสูงมีผูทรงคณุว ุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 



323 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 29 ผลงานวิจัย งานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ผลงานวิจัยงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรหมายถึง ผลรวมของคะแนนคุณภาพการ
ตีพ ิมพหร ือเผยแพร ผลงานวิจ ัยงานวิชาการ หรืองาน
สรางสรรคโดยใชเกณฑ ระดับคุณภาพการตีพ ิมพหร ือเผยแพร 
ผลงานวิจ ัยงานวิชาการหร ืองานสรางสรรคของสกอ.ดังนี้ 
1= บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบ ับสมบูรณ+ท ี่ตีพ ิมพ+
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาต ิ
2= บทความวิจัยหร ือบทความวิชาการฉบ ับสมบูรณที่

องคประกอบ ความหมาย 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักผลงานว ิชาการท ี่ไดรับการ
รับรองคณุภาพ 

หนวยวัด คะแนน 

เป าหมาย 0.50 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- 0.25 0.50 0.75 1.00 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล 1.นําผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักผลงานว ิชาการท ี่ไดรับ
การรับรอง คณุภาพทกุเรื่องมาคํานวณ 
2. นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ 12 เดือน 

ผูรายงานผลข อมูล กลุมงานวิจยั 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานวิจยั 

ตัวอยางหลักฐาน 1.บทความวิชาการท ี่ไดรับการตีพ ิมพ 
2. ตําราหร ือหนังส ือที่แสดงวาม ีการประเม ินผ านตามเกณฑ โดย
ผูทรงคุณวุฒ ิที่สถานศึกษากำหนด 

 3. ตําราหร ือหนังส ือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ 
พ ิจารณาตามเกณฑ การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

4. ตําราหร ือหนังส ือท ีแสดงว าไดให ผูทรงคุณวุฒ ิตรวจอานตามเกณฑ
การ ขอตําแหนงทางวิชาการ 
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องคประกอบ ความหมาย 
ตีพ ิมพใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาตหิร ือในวารสารทางวิชาการระดับชาต ิท ี่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ.หร ือระเบ ียบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการ พิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหร ับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556แต สถาบ ันนาเสนอสภาสถาบ ันอนุมตั ิและจัดทาเป ็น
ประกาศใหทราบเป ็นการท ั่วไปและแจ งใหพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต วันท ี่ออกประกาศ 

- ผลงานท ี่ไดร ับการจดอนสุ ิทธิบัตร 
3= บทความวิจัยหร ือบทความวิชาการท ี่ตีพ ิมพใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่2 
4= บทความวิจัยหร ือบทความวิชาการท ี่ตีพ ิมพในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิท ี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ.หร ือ
ระเบ ียบ คณะกรรมการการอดุมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหร ับการเผยแพร ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ.2556แตสถาบ ันนาเสนอสภาสถาบ ันอนุมตั ิและ
จัดทําเป ็นประกาศใหทราบเป ็น การท ั่วไปและแจ งใหกพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30วันนับแตว ันท ี่ออกประกาศ(ซ ึ่งไมอยูใน
Beall’slist) หร ือตีพ ิมพในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมูลTCI กลุมที1่ 
5= -บทความวิจัยหร ือบทความวิชาการท ี่ตีพ ิมพใน
วารสารวชิาการ ระดับนานาชาต ิท ี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.หร ือระเบ ียบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวาดวยหลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหร ับการเผยแพร ผลงานทาง วิชาการพ.ศ.2556 

- ผลงานได ร ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการร ับใช สังคมท ี่ไดร ับการประเมินผาน

เกณฑ การขอตำแหนงทางวิชาการแล ว 
- ผลงานวิจ ัยท ี่หนวยงานหร ือองคกรระดับชาต ิวาจางให  

ดำเนินการ 
- ตำราหร ือหนังสือท ี่ไดร ับการประเมินผานเกณฑ การของ

ตำแหนงทางวิชาการแล ว 
-ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน 

ตำแหนงทางวิชาการแต ไมไดนำมาขอร ับการประเมินตำแหนงทาง 
วิชาการ 
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องคประกอบ ความหมาย 
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมของคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการและ/

หร ืองานสรางสรรคท ี่ไดร ับการตพี ิมพและ/หร ือเผยแพร 
หนวยวัด คะแนนถวงน้ําหนัก 

เป าหมาย 0.6 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
  0.2 0.4 0.6 0.8 1 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล 1.นำผลรวมของคะแนนระดับคุณภาพของงานวิจัย  
งานสรางสรรคและ/หร ืองานวิชาการท ี่ตีพ ิมพหร ือ
เผยแพร ท ุกเรื่องมาคำนวณ 
2.นำผลการคำนวณมาเท ียบก ับเกณฑการใหคะแนน 

เง ่ือนไขการนับผลงาน 1.นับผลงานรอบ12 เดือน 
2.สามารถนับผลงานท ี่เป ็นวิทยานิพนธไดถาวิทยาลัย
สามารถนับผลงานด ังกลาวเป ็นผลงานของวิทยาลัยได 
3.หากมีน้ําหนักของผลงานร วมก ันเกิน1.00น้ําหนักผลงานส วนท ่ี
เกิน จะสามารถนำเก ็บไวไปใช ในรอบตอไปได 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.บทความวิจัยท ี่ตีพ ิมพเผยแพร ในproceeding(full paper)
หร ือในวารสารระดับชาต/ินานาชาติ 
2.เอกสารท ี่แสดงวางานสร างสรรคไดร ับการเผยแพร 

 
ตัวชี้วัดที่ 30 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การนำผลงานวจิ ัยหร ืองานสร างสรรคไปใช ประโยชนหมายถึง 

การท ี่มหีนวยงานนำผลงานวิจ ัยหร ืองานสร างสรรคไปใช 
ประโยชนในดานตางๆ 
0.25 คะแนน=มกีารนำผลการวิจัยหร ืองานสร างสรรคไปใช
กําหนดนโยบายแผนงาน แนวปฏิบัติหร ือพัฒนางานของ
วิทยาลัย 
0.50 คะแนน= มกีารนำผลการวิจัยหร ืองานสร างสรรคไปใช
กําหนดนโยบายแผนงาน แนวปฏิบัติหร ือพัฒนางานของ
หนวยงาน ระดับจังหวัดหร ือเทียบเทา 
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องคประกอบ ความหมาย 
0.75 คะแนน=มกีารนำผลการวิจัยหร ืองานสร างสรรคไปใช
กําหนดนโยบายแผนงาน แนวปฏิบัติหร ือพัฒนางานของ
หนวยงาน ระดับกรมกองหร ือเทียบเทา 

1.00 คะแนน=มกีารนำผลการวิจัยหร ืองานสร างสรรคไปใชกําหนด
นโยบายแผนงาน แนวปฏิบัติหร ือพัฒนางานของหนวยงาน 
ระดับชาต ิหร ือระดับกระทรวงหร ือเทียบเทา 
งานวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อใหไดองคความรู แนวคิด
ใหม อยางเปนระบบวิธีทางวิทยาศาสตรที่ศึกษา  
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประเภทตางๆไดแก 
1) ดานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ สิ่งเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
2) ดานนาฏกรรม เชน การแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว 
3) ดานศิลปกรรม เชน ภาพวาด ภาพพิมพ ดนตรีกรรม เชน 
ทํานอง เนื้อรอง 
4) ดานดนตรีกรรม เชน ทํานองและเนื้อรอง การเรียบเรียงเสียง
ประสาน 5)ดานโสตทัศนวัสดุ เชน งานที่ประกอบดวยภาพและ
เสียงบันทึกลงในวัสดุ เชน VCD DVD 
6)สิ่งบันทึกเสียง เชน เทป ซีดี ที่มีดนตรี เสียงการแสดง หรือเสยีงอื่นๆ 
7)งานเผยแพรเสียงแพรภาพ เชน การกระจายเสียงทางวิทยุหรือ
การแพรภาพ แพรเสียง สถานีโทรทัศน 
การนำไปใชประโยชน หมายถึง ไดมกีารนําผลงานวิจัยหรือ
งาน สร างสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
และ/หรืองานสร างสรรคนั้น โดยหน วยงานภายในหร ือภาย
หน วยงานภายนอก เพ ื่อพ ัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข ึ้น
และมีหลักฐานปรากฏช ัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิด
ประโยชนไดจริง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมของคะแนนการนำผลงานวิจ ัยหร ืองานสร างสรรคไปใช 
ประโยชน 

หนวยวัด คะแนนถวงน้ําหนัก 
เป าหมาย 0.5 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
- 0.25 0.50 0.75 1.0 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล 1.นำผลรวมของคะแนนการนำผลงานวิจ ัยหร ืองาน
สร างสรรคไปใชประโยชนท ุกเรื่องมาคำนวณ 
2.นาผลการคำนวณมาเท ียบก ับเกณฑการใหคะแนน 
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องคประกอบ ความหมาย 
เง ่ือนไขการนับผลงาน 1.นับผลงานรอบ12เดือนตามปงบประมาณ 

2.ผลงานท ี่นำไปใช ประโยชนสามารถนับไดเพียงครั้งเดียว 
ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.บทคัดยอ/รายงานผลการวจิัย/งานสร างสรรคท ี่นำไปใช 
ประโยชน 
2.เอกสารท ี่แสดงวางานวิจัย/งานสร างสรรคไดมกีารนำไปใช 
ประโยชน 

 
ตัวชี้วัดที่ 31 ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ(วิจัย/ตํารา/หนังสือ) 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
ตัวชี้วัดที่ 31.1 ระดับความสําเร ็จของการจัดทำหนังส ือ/ตำรา 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ตําราหมายถึง เอกสารทางวิชาการท ี่เรียบเร ียงอยางเป ็นระบบ

อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาท ั้งหมดของรายวิชาหร ือเป ็น
สวนหนึ่งของวิชาหร ือ หลักสูตรก ็ไดโดยมีการวิเคราะห และ
สังเคราะห ความร ูท ี่เกี่ยวข องและสะท อนใหเห ็นความสามารถ
ในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศกึษา 
หนังสือหมายถึง เอกสารทางวิชาการท ี่เขียนข ึ้นเพื่อเผยแพร 
ความรูไปสู วงวิชาการหรือผูอานทั่วไปโดยไมจาเปนตองเปนไป
ตามข อกําหนดของหลักสูตรหร ือตองนามาประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ตอง เป ็นเอกสารท ี่เรียบเร ียง
ขึ้นอยางมีเอกภาพ มรีากฐานทางวิชาการท ี่มั่นคงและใหท ัศนะ
ของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 
ความสำเร็จของการจัดทําหนงัสือ/ตำรามีเกณฑ5ระดับดังนี้ 

1= มีโครงการจัดทําหนังสือ/ตำราท ี่ระบ ุกรอบโครงสร าง
เนื้อหาไวชัดเจนในโครงการและผานการอนุมัติ 
2 =ดำเนินการเขียนตนฉบับหนังสือ/ตาราตามกรอบ

โครงสร างเนื้อหาที่กําหนดครบในโครงการครบถวน 
3= สงตนฉบับใหผ ูทรงคณุวุฒิตรวจสอบ 
4= ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่กําหนดให 

     5 =มกีารจัดทําร ูปเลมตำราฉบ ับสมบูรณ 
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องคประกอบ ความหมาย 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
ขอ 

5 ขอ 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล 1.นับผลงานรอบ12 เดือน ตามปงบประมาณ 

2.ผลงานท ี่นำมาใช ประเมินสามารถใชประเมินได 2 
วงรอบป ีงบประมาณ ยกเวนจะมกีารขออนุมัต ิยืดขยาย
ระยะเวลาจ ัดทำ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน ผลงานตามข ั้นตอนท ี่กลุมงานวิจัยกำหนด 

ผูรายงานผลข อมูล งานตำรา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอานวยการกลุ มงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.โครงการจัดทําหนังสือ/ตำรา 

2.ตนฉบับตำราหร ือหนังสือ/เอกสารท ี่แสดงวามกีารประเมิน
ผานตามเกณฑ โดยผูทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษากําหนด 

 3.ตำราหร ือหนังสือท ี่ใช ในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแล ว 

 4.ตำราหร ือหนังสือท ี่แสดงวาไดให ผูทรงคณุวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ 
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 ตัวชี้วัดที่ 31.2 ระดับความสําเร ็จของการดำเน ินโครงการวิจัย 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ระดับความสําเร ็จของการดำเน ินโครงการวิจัย 

 มเีกณฑการ ดำเน ินงาน 5ข อดงันี้ 
1.มีโครงการวิจัยท ี่ไดร ับการอนุมัต ิตามระบบบร ิหารงานวิจยัของ
วิทยาลัย 
2.มีเง ินสนับสนุนงานว ิจัยภายในและ/หร ือภายนอกไมนอยกวา 
25,000บาท(คำนวณจากสัดสวนผลงานวจิ ัยท ี่อาจารยไดร ับ
และสามารถนับเงินวิจัยทุกงานวิจัยท ี่มีมาคำนวณได ) 

3.มกีารดำเนินการวิจัยตามกรอบเวลาและเบ ิกจายงบ 
ประมาณตามแผนท ี่กําหนด 
4.มกีารบ ูรณาการการเรียนการสอนก ับกระบวนการวิจัย 
5.สงร ูปเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณให กลุมงานวิจัย 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด   ขอ 

เป าหมาย 3ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ12 เดือน ตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.โครงรางการวิจัย เลมรายงานการวิจัยท ี่แล วเสร ็จ 
2.รายงานความก าวหนาของการดำเนินโครงการวิจัย 
3.หลักฐานการการบ ูรณาการการเรียนการสอนก ับ
กระบวนการวิจัย เช น แผนการสอน 
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ตัวชี้วัดที่ 32 รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพที่นําไปใช
ประโยชน 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูรองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย 

 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ผลงานวิชาการ หมายถึง ตําราหรือหนังสือ 
ตําราหมายถึง เอกสารทางวิชาการท ี่เรียบเร ียงอยางเป ็นระบบ
อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาท ั้งหมดของรายวิชาหร ือเป ็นสวน
หนึ่งของวิชาหร ือ หลักสูตรก ็ไดโดยมกีารวิเคราะห และสังเคราะห 
ความร ูท ี่เกี่ยวข องและสะท อนใหเห ็นความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอดุมศกึษา 
หนังสือหมายถึง เอกสารทางวิชาการท ี่เขียนข ึ้นเพื่อเผยแพร 
ความร ูไปสู วงวิชาการหร ือผูอานท ั่วไปโดยไมจาเป ็นตองเป ็นไป
ตามข อกําหนดของหลักสูตรหร ือตองนามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ตอง เป ็นเอกสารท ี่เรียบเร ียงขึ้นอยางมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท ี่มั่นคงและใหท ัศนะของผูเขียนท ี่
สร างเสร ิมปญญาความคิดและสร างความแข็งแกร งทางวิชาการ
ใหแก สาขาวิชานั้นๆและ/หร ือสาขาวิชาท ี่เกี่ยวเนื่อง 
งานวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อใหไดองคความรู แนวคิด
ใหม อยางเปนระบบวิธีทางวิทยาศาสตรที่ศึกษา  
นว ัตกรรม หมายถึง ความค ิด การปฏ ิบัติหร ือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่
ยังไมเคยมีใช มาก อนหร ือเปนการพ ัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท ี่
มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดีย ิ่งขึ้น เมื่อนํานว ัตกรรมมาใชจะ
ช วยใหการทํางานนั้น ไดผลดี มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลสูง
กวาเดิม ทั้งยังชวย ประหยัดเวลาไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการการนําไปใชประโยชน
หมายถึง ไดมีการนําผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/
นวัตกรรมนั้น โดยหน วยงานภายในหร ือภายหน วยงานภายนอก 
เพ ื่อพ ัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข ึ้นและ มีหลักฐานปรากฏ
ช ัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมจํานวนผลงานวิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรมทางดานสุขภาพ
ที่นําไปใชประโยชน x100 

                  จํานวนผลงานวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 33 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูรองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
หนวยวัด รอยละ 

เป าหมาย 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60 70 80 90 100 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ12 เดือน ตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.เอกสารท ี่แสดงวางานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมไดมีการ
นําไปใชประโยชน 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือ

การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติหมายถึง ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการที่ม ีPeer Review ตามมาตรฐานสากลหรือมีการ 

เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีเอกสาร/
สิ่งพิมพ/สื่ออิเลคทรอนิกสที่รวมสาระเนื้อหาการประชุม 

งานวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อใหไดองคความรู แนวคิด
ใหม อยางเปนระบบวิธีทางวิทยาศาสตรที่ศึกษา  

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประเภทตางๆไดแก 

1) ดานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ สิ่งเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

2) ดานนาฏกรรม เชน การแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว 

3) ดานศิลปกรรม เชน ภาพวาด ภาพพิมพ ดนตรีกรรม เชน 
ทํานอง เนื้อรอง 
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องคประกอบ ความหมาย 
 4) ดานดนตรีกรรม เชน ทํานองและเนื้อรอง การเรียบเรียงเสียง

ประสาน 5)ดานโสตทัศนวัสดุ เชน งานที่ประกอบดวยภาพและ
เสียงบันทึกลงในวัสดุ เชน VCD DVD 
6)สิ่งบันทึกเสียง เชน เทป ซีดี ที่มีดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียง
อื่นๆ 
7)งานเผยแพรเสียงแพรภาพ เชน การกระจายเสียงทางวิทยุหรือ
การแพรภาพ แพรเสียง สถานีโทรทัศน 
การเผยแพร หมายถึง มกีารนํางานวิจัยและ/หรืองานสร างสรรค
ไป เผยแพรในการประช ุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมจํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการ
เผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ x100 
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

หนวยวัด รอยละ 

เป าหมาย 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60 70 80 90 100 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ12 เดือน ตามปงบประมาณ 
 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.เอกสารท ี่แสดงวางานวิจัย/งานสร างสรรคไดมกีารเผยแพรหรือ
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ตัวชี้วัดที่ 34 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใช 
                ประโยชนจากผลงานวิจัย 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารยกลุมงานวิจัย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต   
เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย หมายถึงผลการ
ดําเนินงานในการสนับสนุนและชวยเหลืออาจารยในการทําวิจัย 
เชน การจัดอบรมใหความรู  การหาแหลงตีพิมพ หรือการ
นําเสนอผลงานวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 
1=มีการทบทวนระบบและกลไกตางๆในการดําเนินงานวิจัย
(ระบบบริหารงานวิจัย  ระบบการเผยแพรงานวิจัย  ระบบ
รวบรวมสังเคราะหองคความรูงานวิจัย  ระบบคุมครองสิทธิ์  
ระบบสรางขวัญและกําลังใจ)   ปรับปรุง/คูมือบริหารงานวิจัยให
เปนปจจุบันและเผยแพรใหอาจารยทุกคนรับทราบ 
2 = มีการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดในคูมือบริหารงานวิจัย 
3 =ทุกโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติมีการติดตามการเบิกจาย
งบประมาณตามแผนงานวิจัยที่กําหนด  (ระเบียบการเบิกจาย 3 
งวด สัดสวน 30:40:30) 
4 = มีการสนับสนุนและกํากับติดตามโครงการวิจัยที่แลวเสร็จทุก
โครงการใหเขียนบทความวิจัยและสงเผยแพร 
5 = มีการสนับสนุนและกํากับติดตามโครงการวิจัยที่แลวเสร็จทุก
โครงการใหมีการนําไปใชประโยชนโดยมีหนังสือรับรองการใช
ประโยชน 
งานวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อใหไดองคความรู แนวคิด
ใหม อยางเปนระบบวิธีทางวิทยาศาสตรที่ศึกษา  
การเผยแพร หมายถึง มกีารนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในการ
ประช ุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
การนำไปใชประโยชน หมายถึง ไดมกีารนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคของงานวิจัยโดยหน วยงานภายในหร ือ
ภายหน วยงานภายนอก เพ ื่อพ ัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข ึ้น
และมหีลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิด
ประโยชนไดจริง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 35 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไป 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารยกลุมงานวิจัย 
 

องคประกอบ ความหมาย 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 2 3 4 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ12 เดือน ตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 1.จํานวนผลงานวิจัยที่มกีารตีพิมพเผยแพรหรือการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
2.เอกสารแสดงผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนโดยมีหนังสือ
รับรองการใชประโยชน 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผล

งานวิจัยและงานสรางสรรคหมายถึง ความพึงพอใจของอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 

 ตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยูในระดับดีข้ึนไป 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด ผลรวมคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

                                จํานวนอาจารย 
หนวยวัด คะแนน 

เป าหมาย 3.51 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.51 2.51 3.51 4.51 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 37 รอยละของของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารยงานแผนยุทธศาสตร 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคลหมายถึง  

อาจารยที่ไดรับการพัฒนาตนเอง เชน ดานการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย  วิชาชีพพยาบาล การวัดประเมินผล ไดตรงตาม
แผนพัฒนารายบุคคลที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตนเองตรงตามแผนพัฒนาราย 
บุคคล x 100 

จํานวนอาจารยทั้งหมด 
หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย รอยละ  80 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
 60 70 80 90 100 
วิธีวิเคราะหขอมูล คํานวณผลการดําเนินงานตามสูตรและนําผลการคํานวณมาเทียบ

กับเกณฑ 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ 12 เดือน 
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด งานแผน 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
หลักฐานที่ใชวัด 1.แผนพัฒนาอาจารย 

2.รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย
ประจําป 

 
 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิจัย 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอานวยการกลุมงานวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน ผลคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริม
การผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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ตัวชี้วัดที่  38 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี (good practice) 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

 
 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด วิธีการดําเนินงานที่ดี (good practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือ

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือนําไปสู
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้นๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ ที่
ไดบันทึกเปนเอกสาร และเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอก
สามารถนําไปใชประโยชนได 
เกณฑการประเมิน 
1.มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเปนลายลักษณอักษร 
2.มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ 
3.มีการสงแนวปฏิบัติที่ดีสงเขาประกวดหรือนําเสนอในระดับชาติ 
4.แนวปฏิบัติที่ดีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมระดับชาติ
5.แนวปฏิบัติที่ดีไดรับรางวัลในระดับชาติ 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 

5 
วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ 12 เดือน ตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.แนวปฏิบัติที่ด ี
2.เอกสารที่แสดงวาแนวปฏิบัติที่ดีไดรางวัล 
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ตัวชี้วัดที่ 39 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันในประเด็นการเรียนการสอน 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารยกลุมงานวิชาการ 

องคประกอบ ความหมาย 
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันในประเด็นการเรียนการ

สอนหมายถึงผลการดําเนินงานปรับปรุงงานการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 
1 = มีการวิเคราะหยุทธศาสตรดานการเรียนการสอนและมีการ
กําหนดประเด็นความรู 
2 = มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดการความรูและจัดทํา
แผนการจัดการความรูตามประเด็นการจัดการความรู 
3= มีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู โดยจัดใหมีการ 
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมี 
ประสบการณตรงเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด 
และเผยแพรไปสูกลุมบุคลากรเปาหมาย 
4 = มีการรวบรวมความรูตามประเด็นที่กําหนดทั้งที่มีในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยางเปนระบบ  โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
5 = มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปปจจบุันหรือปที่
ผานมาที่เปนลายลักษณอักษรและจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติจริง 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 2 3 4 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ การใหคะแนน 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ12 เดือน ตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานวิชาการ 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการ 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปรายงานการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปปจจุบัน
หรือปที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษรและจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติจริง 
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ตัวชี้วัดที่ 40 รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด โครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวสําเร็จ  หมายถึง  

โครงการในแผนปฏิบัติการปงบประมาณที่ผานมา ที่กลุมงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด จํานวนโครงการที่กลุมงานดําเนินการแลวเสร็จ x 100 
 จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย รอยละ  80 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
 60 70 80 90 100 
วิธีวิเคราะหขอมูล คํานวณผลการดําเนินงานตามสูตรและนําผลการคํานวณมาเทียบ

กับเกณฑ 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด งานแผน 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
หลักฐานที่ใชวัด ๑. แผนปฏิบัติการปงบประมาณปที่ผานมา 

๒. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 
ตัวชี้วัดที่ 41รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การเบิกจายงบประมาณของกลุมงานหมายถึง การเบิกจายเงิน

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามแผนงานที่รับผิดชอบ 
สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด จํานวนเงินที่มีการเบิกจายX100 

จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 
หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย รอยละ 90 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 รอยละ80 รอยละ85 รอยละ90 รอยละ95 รอยละ100 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาคํานวณตามสูตรและนําผลการคํานวณมา

เทียบกับเกณฑ 
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องคประกอบ ความหมาย 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับจํานวนเงินที่มีการเบิกจายงบประมาณในรอบ 6 เดือนที่ไดรับ

การประเมิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

งานยุทธศาสตร 

ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมยุทธศาสตร 
ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร 
ตัวอยางหลักฐาน 1,แผนงานที่กลุมงานรับผิดชอบ 

2.รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ตัวชี้วัดที่ 42 รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกรถายทอดสูอาจารยกลุมงานยุทธศาสตร 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด ฐานขอมูลสวนบุคคล  หมายถึง  ขอมูลที่สวนบุคลากรของผูรับ
การประเมินที่ปรากฏในฐานขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร  ใน
หัวขอดังนี้ 

     - ขอมูลสวนบุคคล 

     - ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

     - ขอมูลการประชุม  อบรม  สัมมนา 

     - ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยและผลงานวิชาการ 

     - ขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 

ระดับความสําเร็จของการลงขอมูลฐานขอมูลสวนบุคคลมี
เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

     1 = ขอมูลประวัติสวนบุคคลครบถวนและเปนปจจุบัน 

     2 = ขอมูลดานการเรียนการสอนครบถวนและเปนปจจุบัน 

     3 = ขอมูลดานการประชุมอบรมหรือสัมมนาครบถวนและ
เปนปจจุบัน 

     4 = ขอมูลดานการวิจัยและผลงานวิชาการครบถวนและเปน
ปจจุบัน 

     5 = ขอมูลดานบริการวิชาการครบถวนและเปนปจจุบัน 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด จํานวนอาจารยที่ลงขอมูลฐานขอมูลสวนบุคคลครบสมบูรณใน
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของx100 

จํานวนอาจารยทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที ่43 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคลถายทอดสูรองผูอํานวยการทุกคน 

องคประกอบ ความหมาย 

หนวยวัด รอยละ 

เป าหมาย 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

60 70 80 90 100 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ 12  เดือนตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานคอมพิวเตอร 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด หัวหนากลุมงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวอยางหลักฐาน รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

 1.ฐานขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร 

2.Print  out ขอมูลสวนบุคคล    ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนขอมูลการประชุม  อบรม  สัมมนา ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย
และผลงานวิชาการและขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การปฏิบัติงานที่ไดรับหมอบหมายจากผูบังคับบัญชา หมายถึง 

การปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบซึ่ง
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปมอบหมายใหทํา 
เกณฑการใหคะแนน 
1.มีการวางแผนการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
2.ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทุกคน 
3.ทํางานที่มอบหมายตามแผน 
4.ทํางานที่มอบหมายสําเร็จ 
5.ทํางานที่มอบหมายสําเร็จ ทันเวลา และเปนประโยชนตอ
องคกร 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 
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 6.2  ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ       
ผูทรงคุณวุฒิ ที่สามารถนํากลับมาใหเลือกใชในการประเมินประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน 
13 ตัวและสมรรถนะ 4 ตัว ดงันี้ 
ลําดับ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์งาน 
ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน 

1 รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
รายวิชาที่รับผิดชอบครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ตามกลุมรายวิชาที่รวมสอน)   

2 จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด(หนวยชม.ตอสัปดาห)    
3 คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย        

ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ 
4 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนตอสังคม 

ผลสัมฤทธิ์งานพัฒนานักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา 
6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอน/การพัฒนา

นักศึกษา 
7 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ

บัณฑิต 
ผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาองคกร 

8 ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลสวนบุคคล 
9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 
10 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานตามโครงสรางและภาควิชา 
11 รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบบรรลุ

เปาหมาย 
12 คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน 
13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชี่ที่รับผิดชอบ 

องคประกอบ ความหมาย 

  วิธวี ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ 12  เดือนตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานแผน 

หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลการดําเนินงาน 
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ลําดับ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์งาน 
สมรรถนะ 
14 การบริการ 
15 การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน  
16 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
17 ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม  

 
6.2.1 คําอธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์   
ตัวชี้วัดที่ 1.รอยละของบัณฑิตที่สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรกในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 
 

ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับภาควิชาทางการพยาบาล ถายทอดลงสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานเกณฑการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 

การสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพผานในการสอบครั้งแรก
หมายถึง การสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภในครั้งแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา 

รายวิชาที่รับผิดชอบ หมายถึง รายวิชาที่อาจารยมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด จํานวนบัณฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชา
ทางการพยาบาลที่รวมรับผิดชอบผานครั้งแรก x 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีเขาสอบทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

เปาหมาย รอยละ 80 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

70 75 80 85 90 

วิธีวิเคราะหขอมูล 1.นับจํานวนบัณฑิตท่ีสอบข้ันทะเบียนประกอบวิชาชีพผานครั้ง
แรก และมาคํานวณตามสูตร 

2.นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

เงื่อนไขการนับผลงาน 

 

 

         

 

1.นับจํานวนบัณฑิตที่สอบขั้นทะเบียนประกอบวิชาชีพผานครั้ง
แรกในรายวิชาที่รับผิดชอบปการศึกษาที่ผานมา มาประเมินผล
งานวงรอบท่ี 1 ปงบประมาณตอไป 

2.นับจํานวนบัณฑิตที่สอบขั้นทะเบียนประกอบวิชาชีพผานครั้ง
แรกในรายวิชาที่รับผิดชอบปการศึกษาที่ผานมา มาประเมินผล                         

งานวงรอบท่ี 2 ปงบประมาณตอไป 
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        องคประกอบ                             ความหมาย 

 3. อาจารยพยาบาลที่ไมไดอยูในภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพโดยตรง ใหเลือกรับผลงานใน
รายวิชาที่มีสวนรวมในการสอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ 

หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ภาควิชา 

ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 

หลักฐานที่ใชวัด 1. รายงานผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จากสภาการพยาบาล 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีเขาสอบท้ังหมดในปการศึกษานั้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย      
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยหมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา
ของอาจารย 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

จํานวนรายวิชาที่รับผิดชอบ 
หนวยวัด คาเฉลี่ย 
เปาหมาย 3.51 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คะแนน 

2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 

วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 

เงื่อนไขการนับผลงาน 1. ใชผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 

2. นับเฉพาะรายวิชาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแลวเสร็จ
ในวงรอบที่ประเมิน 

ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานทะเบียน วัดและประเมินผล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยแตละ

รายวิชา 
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ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนภาระงานสอนที่เปนไปตามเกณฑ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ภาระงานการสอนตามเกณฑ หมายถึง จํานวนภาระงานสอนทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคทดลองและภาคปฏิบัติ โดยรองผูอํานวยการมี
เกณฑภาระงาน 3 หนวยชม./สัปดาห หัวหนาภาคเกณฑภาระ
งาน 4 หนวยชม./สัปดาหอาจารยมีเกณฑภาระงาน 6 หนวยชม./
สัปดาห 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด (จํานวนชม.สอนภาคทฤษฎี)+(จํานวนชม.สอนภาคปฏิบัติ÷2)+(
จํานวนชม.สอนภาคปฏิบัติ÷2) 

20 สัปดาห 
หนวยวัด หนวยชม./สัปดาห 
เปาหมาย - ตําแหนงรอง ผอ. มีภาระงาน 3 หนวยชม.ตอสัปดาห 

-  ตําแหนงหัวหนาภาค มีภาระงาน 4 หนวยชม.ตอสัปดาห 
- ตําแหนงอาจารย มีภาระงาน 6 หนวยชม. ตอสัปดาห 
 

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 
4 5 6 8 10 

วิธีวิเคราะหขอมูล 1. นําจํานวนอาจารยที่มีภาระงานสอนตามเกณฑมาคํานวณตามสูตร 
2. นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 
 

เงื่อนไขการนับผลงาน 1.นำจำนวนชม.ภาคทฤษฎีภาคทดลองและภาคปฏิบัติมา
คำนวณเป ็น หนวยชม./สัปดาห/ป ีตามสูตรการคำนวณ 
2.นำผลการคำนวณมาเท ียบก ับเกณฑการใหคะแนน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด นับผลงานรอบ12เดือนโดยใชผลงานป ีการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล ห ัวหนากลุมงานพ ัฒนาหลักสตูรและการสอน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอานวยการกลุมงานวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด รายงานภาระงานสอนอาจารย 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนตอสังคม 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารยกลุมงานบริการวิชาการ 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด กระบวนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนตอสังคมหมายถึง

เปนความสามารถในการใหบริการในลักษณะหวงลูกโซคุณภาพที่
สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมไดอยางมี
คุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน
กอใหเกิดประโยชนตอสังคม มีการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกและความรูที่เกิดจากการใหบริการวิชาการและการ
เผยแพรความรู 
เกณฑมาตรฐาน 
1 = มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
2 =  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐหรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ 
3 =   มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
วิชาการตอสังคม 
4 =  มีการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
5 =  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 
เปาหมาย 3 ขอ 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1  ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ12เดือนโดยใชผลงานป ีการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานบริการวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมบริการวิชาการ 
หลักฐานที่ใชวัด สรุปรายงานผลการประเมินกระบวนการบริการวิชาการที่เกิด

ประโยชนตอสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูรองผูอํานวยการงานกิจการ
นักศึกษาและอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การทำน ุบําร ุงหมายถึงการใหความสำคัญและเห็นถ ึง

คุณ คาท ี่จะตองด ูแลร ักษาให คงอยูในสภาพท ี่ดีและสมบูรณทั้ง
ในป ัจจุบันและเพื่ออนาคต 

ศ ิลปะหมายถึงงานสร างสรรคท ี่สงเสร ิมสร างความ
ส ุนทร ียะ ความงามและความสุขแก ผูคนสภาพแวดลอมและ
สังคมซ ึ่งมีอิทธ ิพลตอว ิถีชีวติของมนุษยเป ็นการนาศิลปะไปใช ใน
การสงเสร ิมพัฒนานักศึกษา 

วัฒนธรรมหมายถึงความเจริญงอกงามท ี่มีพัฒนาการ
อยาง ตอเนื่องเช นเรื่องความคิดความร ูสึกและความเช ื่อ
ก อให เกิด วัฒนธรรมสามารถเห ็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
สังคมและผลเกิด จากก ิจกรรมและผลผลิตก ิจกรรมของมนุษย 
วัฒนธรรมมีลกัษณะ เฉพาะและมีลักษณะสากลซ ึ่ง
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมวัฒนธรรม ป ัจจุบันทีด่ ีจึงควรมีความ
สอดคล องกับความเปนสากลแต มรีากฐาน ของวัฒนธรรม
ตนเองท่ีมีคุณคาอยางมั่นคงและมั่นใจ 

กิจกรรมน ักศ ึกษาหมายถึงกิจกรรมเสร ิมหลักสูตรที่ 
ดำเนินการท ั้งโดยสถาบ ันและโดยองคกรนักศึกษาเป ็นก ิจกรรม
ที่นักศึกษาจะมีโอกาสได ร ับการพัฒนาสติปญญาสังคมอารมณ 
ร างกายและคุณธรรมจร ิยธรรมสอดคล องกับคุณลักษณะของ
บ ัณฑ ิตที่ พึงประสงค 5 ประการ ไดแก(1)คุณธรรมจร ิยธรรม
(2)ความรู(3)ท ักษะทางป ัญญา(4)ท ักษะความสัมพันธระหวาง
บ ุคคลและ ความร ับผิดชอบ(5)ทักษะการวิเคราะห เช ิงตัวเลข
การสื่อสารและ การใช เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนด
เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

การบูรณาการงานดานทําน ุบําร ุงศ ิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอน หมายถึงการผสมผสานแผนงาน 
กระบวนการการดาเนินงานทํานุบำร ุงศิลปะและวัฒนธรรมก ับการ 
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามท ี่หลักสูตรกําหนดโดยก ิจกรรม 
การดาเนินงานทํานุบำร ุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นตองไมเป ็นสวน
หนึ่งของกิจกรรมท ี่หลักสูตรกาํหนด 
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องคประกอบ ความหมาย 
การบรูณาการงานดานทําน ุบําร ุงศ ิลปะและวัฒนธรรม

กับ กิจกรรมน ักศ ึกษา หมายถึงการผสมผสานแผนงาน
กระบวนการการดำเนินงานทํานุบำร ุงศิลปะและวัฒนธรรมก ับ
ก ิจกรรมนกัศึกษาโดยก ิจกรรมนกัศึกษานั้นตองไมเป ็นสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมท ี่หลักสูตรกําหนด 

ระดับความสําเร ็จของการบูรณาการงานดานทําน ุ
บําร ุง ศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และ/หรือกิจกรรมน ักศ ึกษามีเกณฑมาตรฐานดังนี้ 

1= แผนงาน/โครงการ 
1.1 =มีแผนงาน/โครงการการบ ูรณาการงานด านทํานุ

บำร ุง ศิลปะและวัฒนธรรมก ับการจัดการเรียนการสอน  
หร ือ 

1.2= มีแผนงาน/โครงการการบ ูรณาการงานด านทํานุบำร ุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมก ับก ิจกรรมนักศึกษา 

2=มีการดาเนินกิจกรรมตามท ี่กําหนดไว 
3= มกีารประเมินผลความสำเร็จของการบ ูรณาการงาน

ด าน ทํานุบำร ุงศิลปะและวัฒนธรรมก ับการจัดการเรียนการ
สอนและก ิจกรรมนกัศึกษา 

4= มกีารเผยแพร ก ิจกรรมการบ ูรณาการดานทํานุบำร ุง 
ศิลปวัฒนธรรมก ับการเรียนการสอนและ/หร ือก ิจกรรม
นักศึกษาตอสาธารณชน 

5 =ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคดิเห็นของ
ผูเขาร วม โครงการไมนอยกวา3.51คะแนน 

6 = มกีารนำผลการประเมินไปปร ับปร ุงการบ ูรณาการงาน 
ด านทํานุบำร ุงศิลปะและวัฒนธรรมก ับการจัดการเรียนการสอน
และ ก ิจกรรมนักศึกษาและ/หร ือมีการนาผลการประเมินมา
ว ิเคราะหร วมก ันระหวางผูรับผิดชอบโครงการ/ผูท ี่เกี่ยวข องและ
กําหนดแนวทางการพัฒนางานโดยมีรายงานบันทึกการประชุมที่ชัดเจน 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3-4ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
1ขอ 2ขอ 3-4ขอ 5ขอ 6ขอ 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 
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องคประกอบ ความหมาย 
เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ12เดือนป ีการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานก ิจการนักศึกษา 
ตัวอยางหลักฐาน 1.โครงการ 

2.มอค.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6และแผนการสอน 
3.สร ุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ 
4.หลักฐานแสดงการเผยแพร ตอสาธารณชน 
5.รายงานการประชุม 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน/การ 
พัฒนานักศึกษา  ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับบุคคล ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด นวัตกรรมหมายถึงความคิดการปฏิบัติหร ือส ิ่งประดิษฐ ใหมๆ ท ่ี

ยังไมเคยมีใช มาก อนหร ือเป ็นการพัฒนาด ัดแปลงมาจากของเดิม
ท ี่มีอยูแลวให ท ันสมัยและใช ไดผลดียิ่งขึ้นเมื่อนํานวัตกรรมมาใช 
จะชวย ใหการทางานนั้นไดผลด ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส ูงกวาเดิมท ั้งช วยประหยัดเวลาและแรงงานไดด วย 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชนตอ
การ เรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษามีเกณฑ5 ขอดังนี้ 
1=มีโครงการในการพัฒนานวัตกรรมท ี่ไดร ับการอนุมัติ 
2=มกีารดาเนินโครงการตาแผน 
3=มกีารประเมินผลการดาเนินงานตามตวัชี้วัดของโครงการ 
4=มกีารนานวัตกรรมไปประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน/ 
พัฒนานักศึกษาจนสำเร็จสามารถแสดงผลสำเร็จของงานได
ชัดเจน 

  5=มีการนาผลการประเมินไปปร ับปร ุงการดาเนินโครงการหร ือ
ชิ้นงาน นวัตกรรม 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
1ขอ 2ขอ 3ขอ 4ขอ 5ขอ 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 
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องคประกอบ ความหมาย 
เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ12เดือนป ีการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนและงานพัฒนา
นักศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการ  
รองผูอำนวยการกลุมงานก ิจการ
นักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน 1.โครงการ 
2.มอค.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6และแผนการสอน 
3.สร ุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ 
4.หลักฐานแสดงการเผยแพร ตอสาธารณชน 
5.รายงานการประชุม 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การพัฒนาตนเองหมายถึงการปร ับปร ุงเปลี่ยนแปลงให มี 

ความรูทกัษะและสมรรถนะตามท ี่วิทยาลัยกําหนดด วย
วิธ ีการตางๆ เช นการศึกษาดูงานประชุมอบรมสัมมนาท ี่
วิทยาลัยหร ือ หนวยงานภายนอกจัดขึ้น 

  ระดับความสําเร ็จของการพฒันาตนเองมีเกณฑมาตรฐาน 
1=มีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบ ุคคล

(IDP)ครอบคลุมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญ และ
สมรรถนะ ตาม แบบฟอร มท ี่วิทยาลัยกําหนด 

2=มกีารพัฒนาตนเองตามแผนอยางนอยรอยละ70 
(พิจารณาจากแผนพัฒนาตนเองรายบ ุคคล(IDP)ที่เข ียน
แผนพัฒนา ตนเองไว) 

3=มกีารสรุปรายงานการพัฒนาตนเองและนำความร ู
ท ี่ไดจากการพัฒนาตนเองมาเผยแพร ให บ ุคลากรบนเว็บ
ไซดKMของวิทยาลัย 

4= มกีารนำความร ูท ี่ไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
งานทีร่ ับผิดชอบ 
5=เขาร วมการประชุมและ/หร ืออบรมในโครงการท ี่

เกี่ยวข อง ก ับภารก ิจของตนเองอยางนอยรอยละ100ของ
โครงการท ั้งหมด(นับเฉพาะโครงการท ี่วิทยาลัยจัด) 
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องคประกอบ ความหมาย 
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นำผลการดำเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ12เดือน 

ผูรายงานผลข อมูล งานบ ุคลากรและงานจัดการความรู 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอานวยการกลุมงานยุทธศาสตร และพัฒนาคุณภาพ 

ตัวอยางหลักฐาน 1.แผนพัฒนารายบ ุคคลของผูรับการประเมิน 
2.เอกสารท ี่แสดงถึงการนาความร ูไปเผยแพรเช นการนำเสนอ
ในทีป่ระชุมบนเว็บไซดเอกสารเผยแพร 
3.หลักฐานการพัฒนาตนเองเช นรายงานผลการไปประชุม 
4.เอกสารท ี่แสดงถึงการนาความร ูไปใช ประโยชนเช นการนา
เนื้อหา ความร ูท ี่ไดจากการประชุมไปใช สอนนักศกึษา
โครงการ/ก ิจกรรมการพัฒนางานท ี่แสดงวานำความรูทักษะท ี่
ไดจากการพัฒนามาใช พัฒนางานท ี่ร ับผิดชอบ 

 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลสวนบุคล 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ฐานขอมูลสวนบุคคล  หมายถึง  ขอมูลที่สวนบุคลากรของผูรับ

การประเมินที่ปรากฏในฐานขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร  ใน
หัวขอดังนี้ 
     - ขอมูลสวนบุคคล 
     - ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
     - ขอมูลการประชุม  อบรม  สัมมนา 
     - ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยและผลงานวิชาการ 
     - ขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 
ระดับความสําเร็จของการลงขอมูลฐานขอมูลสวนบุคคลมี
เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
     1 = ขอมูลประวัติสวนบุคคลครบถวนและเปนปจจุบัน 
     2 = ขอมูลดานการเรียนการสอนครบถวนและเปนปจจุบัน 
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องคประกอบ ความหมาย 
     3 = ขอมูลดานการประชุมอบรมหรือสัมมนาครบถวนและ
เปนปจจุบัน 
     4 = ขอมูลดานการวิจัยและผลงานวิชาการครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
     5 = ขอมูลดานบริการวิชาการครบถวนและเปนปจจุบัน 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานในรอบ 12  เดือนตามปงบประมาณ 

ผูรายงานผลข อมูล งานคอมพิวเตอร 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด หัวหนากลุมงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวอยางหลักฐาน รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

 1.ฐานขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร 
2.Print  out ขอมูลสวนบุคคล 

 
ตัวชี้วัดที่ 9 คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงานหมายถึง  
คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ. สบช.
และ/หรือเกณฑที่วิทยาลัยกําหนดขึ้น วงรอบปการศึกษาที่ผามา  
โดยคํานวณจากตัวบงชี้ที่กลุมงานรับผิดชอบ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                         
ที่กลุมงานรับผิดชอบทุกตัวบงชี้ 

จํานวนตัวบงชี้ที่กลุมงานรับผิดชอบ 

หนวยวัด คะแนน 

เปาหมาย คะแนน 4.00 
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องคประกอบ ความหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาคํานวณตามสูตรและนําผลการคํานวณมา
เทียบกับเกณฑ 

เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงาน 12 เดือน  โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 

หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูรายงานผลขอมูล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

หลักฐานที่ใชวัด รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษาที่
ผานมา 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงสรางภาควิชา 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 

ความหมายของตัวชี้วัด ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงสราง
ภาควิชาหมายถึง การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคกร 5 ภารกิจ คือ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจั ย  การบริการวิชาการ ทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาองคกร 
เกณฑการใหคะแนน 
1.มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนรอยละ 60 
2.มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนรอยละ 70 
3.มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนรอยละ 80 
4.มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนรอยละ 90 
5.มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนรอยละ 100 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย ขอ 3 
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมและอัต 
                ลักษณบัณฑิต 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารยกลุมงานพัฒนานักศึกษา 
 

องคประกอบ ความหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธีว ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ื่อนไขการนับผลงาน นับผลงาน 12 เดือน  โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานยุทธศาสตร 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 

ตัวอยางหลักฐาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษาที่
ผานมา 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมและอัต

ลักษณบัณฑิตหมายถึงกิจกรรมหรือโครงการที่จัดโดยสถาบันหรือ
สโมสรนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของบัณฑิต 
เกณฑมาตรฐาน 
1.มีการกําหนดพฤตืกรรมมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมเปนลายลักษณอักษร 
2=มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร อาจารยและ
นักศึกษาอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3= มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่กําหนดโดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 
4=มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดไวโดยมี
ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ90ของตัวบงชี้ 
5=มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงาน 
หรือองคกรระดับชาติ 
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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงาน 12 เดือน  โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานพัฒนานักศึกษา 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการงานกิจการนักศึกษา 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลรายงานโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัวบงช่ีที่รับผิดชอบ 

หมายถึง การจัดทําแผน ดําเนินการติดตามและสรุปผลการ
ดําเนินงานของอาจารยแตละกลุมงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
1.มีระบบและกลไกในการดําเนินงานดานควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนา 
2.มีการดําเนินการตามระบบ 
3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
4,มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการดําเนินงาน 
5.มีการสรางเครือขายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
หนวยงานภายนอกและการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
 

สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด - 
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ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ 
                รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 
ประเภทตัวชี้วัด ผลลัพธการดําเนินงานระดับองคกร ถายทอดสูอาจารย 
 

องคประกอบ ความหมาย 
ความหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่

รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย หมายถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ 

สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด - 

หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย 80 
เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

60 70 80 90 100 
วิธีวิเคราะหขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑการใหคะแนน 
เงื่อนไขการนับผลงาน นับผลงานรอบ 12 เดือนโดยใชผลงานป ีการศึกษาที่ผานมา 
ผูรายงานผลขอมูล หัวหนางานบริการวิชาการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 
หลักฐานที่ใชวัด สรุปรายงานผลการประเมิน 
 

องคประกอบ ความหมาย 

หนวยวัด ขอ 

เป าหมาย 3 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

วิธวี ิเคราะห ขอมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ 

เง ่ือนไขการนับผลงาน นับผลงาน 12 เดือน  โดยใชผลงานปการศึกษาที่ผานมา 

ผูรายงานผลข อมูล งานยุทธศาสตร 

ผูกําก ับดูแลตัวชี้วัด รองผูอํานวยการงานยุทธศาสตร 

ตัวอยางหลักฐาน สรุปผลรายงานการดําเนินดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
ตัวบงชี่ที่รับผิดชอบ 
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         สําหรับสมรรถนะประกอบดวย 2 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะ
บริหาร 

         สมรรถนะประจําสายงาน ประกอบดวย 18 สมรรถนะ 

 สมรรถนะที่ 1  การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation)   

 สมรรถนะที่ 2  จิตบริการ (service mind) 

 สมรรถนะที่ 3  การใสใจและพัฒนาผูอื่น (caring & developing others)   

     สมรรถนะที่ 4  การยึดมั่นในความถูกตองขอบธรรมและจริยธรรม (integrity) 

 สมรรถนะที่ 5  การทํางานเปนทีม (teamwork) 

       สมรรถนะที่ 6  ความถูกตองของงาน (concern for order) 

     สมรรถนะที่ 7  ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding) 

 สมรรถนะที่ 8  ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) 

 สมรรถนะที่ 9  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing) 

 สมรรถนะที ่10 การเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness) 

 สมรรถนะที ่11 การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 

 สมรรถนะที ่12 การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) 

 สมรรถนะที ่13 การมองภาพองครวม (conceptual thinking) 

 สมรรถนะที ่14 การใหอํานาจผูอื่น (empowerment) 

 สมรรถนะที ่15 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) 

 สมรรถนะที ่16 การสั่งการตามอํานาจหนาที ่(hold people accountable) 

 สมรรถนะที ่17 การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) 

       สมรรถนะที ่18 ความมั่นใจของตนเอง (self confidence) 

         สมรรถนะบริหาร ประกอบดวย 6 สมรรถนะ   

 สมรรถนะที่ 1  วิสัยทัศน (visioning) 

 สมรรถนะที่ 2  ภาวะผูนํา (leadership) 

 สมรรถนะที่ 3  ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 

 สมรรถนะที่ 4  สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) 

       สมรรถนะที่ 5  การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 

       สมรรถนะที่ 6  การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) 
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สมรรถนะประจําสายงาน  
การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 
 คําจํากัดความ : ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติราชการใหดีหรือ ใหเกินมาตรฐานที่มีอยูโดย
มาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการ
กําหนดขึ้น อีกทั้งหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ที่ยากและทาทายชนิดทีไ่มเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
ระดับ รายการพฤติกรรม 
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติราชการใหด ี

0 พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 
0 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
0 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
0 แสดงออกวาตองการทํางานใหดีขึ้น 
0 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายท่ีวางไว 
0 กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี 
0 ติดตามและประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 
0 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายที่หนวยงานรับผิดชอบ 
0 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตองเพื่อใหไดงานทีม่ีคุณภาพ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

0 สามารถปรับปรุงวิธีทําใหงานไดดีข้ึน เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือ
ทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

0 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมท้ังพัฒนางานเพื่อให
ไดผลงานที่โดดเดนหรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

0 กําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก เพ่ือใหไดผลงานทีด่ีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 
0 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลงานที่โดเดนหรือแตกตางไมเคยมีผูใดทํา

ไดมากอน 
ระดับที 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือสวนราชการ 

0 ตัดสินใจไดโดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจนและดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

0 บริหารจัดการ ทุมเทเวลาและทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน
ตามที่วางแผนไว 
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จิตบริการ (service mind) 
 คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน
ขาราชการหรือหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ 

0 ใหบริการที่เปนมิตร สุภาพ 
0 ใหขอมูลขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
0 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานตางๆที่ใหบริการอยู 
0 ประสานงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่

ตอเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

0 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไม
บายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ 

0 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆในการใหบริการไปพัฒนา
ใหบริการใหดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการทีเ่กินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความ 
             พยายามอยางมาก 

0 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
0 ใหขอมูล ขาวสารที่เก่ียวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แก

วาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน 
0 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดประโยชนสูงสุด 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการได 

0 เขาใจหรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆเพ่ือใหบริการไดตรงตามความตองการที่
แทจริง 
ของผูรับบริการ 

0 ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่
แทจริงของผูรับบริการ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงแกผูรับบริการ 
0 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการ

ใหบริการเพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 
0 เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ 
0 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนท่ีผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับ

ความจําเปนปญหา โอกาสเพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 
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การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (integrity) 
 คําจําจัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
0 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมายและวินัยขาราชการ 
0 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได 
0 รักษาคําพูด มีสัจจะและเชื่อถือได 
0 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ 
0 ยึดมั่นในหลักการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ

ผลประโยชน กลารับผิดและรับผิดชอบ 
0 เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยีนหยัดเพื่อความถูกตอง 
0 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูใน

สถานการณที่อาจยากลําบาก 
0 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ

ใหแกผูเสียประโยชน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 

0 ยีนหยักพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

 
การใสใจและพัฒนาผูอื่น (caring others) 
 คําจํากัดความ : ความตั้งใจจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาว โดย
มุงเนนที่เจตนาที่จะพัฒนาผูอื่นและผลที่เกิดขึ้นมากกวาเพียงปฏิบัติไปตามหนาที ่
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 ใหความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ 

0 ขวนขวายหาโอกาสพัฒนาตนเอง สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูอื่นเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ความรู ศักยภาพ ฯลฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับภารกิจที่ตบรับผิดชอบอยู 

0 เชื่อมั่นในศักยภาพของผูอื่นวามีความสามารถที่จะเรียนรูและปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

0 ใหคําแนะนําอยางละเอียด และ/หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานเพื่อนเปนตัวอยาง 

0 สอนงาน หรือใหคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการพัฒนางานหรือการปฏิบัติตน 

0 ชี้แนะแหลงขอมูล และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใชในการพัฒนาของผูอื่น 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และใหเหตุผลประกอบการสอน/แนะนํา และใหการ
สนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พรอมท้ังตรวจวาผูรับการสอนมีความเขาใจ 

0 ใหแนวทาง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน เพื่อเปนตัวอยาง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 

0 ใหการสนับสนุน หรือการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูอื่นปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เชน สนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ ขอมูล ขอแนะนํา ในฐานะผู
มีประสบการณมากอน ฯลฯ) ที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ 

0 ถามคําถาม ทดสอบ หรือใชวิธีการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบวาผูเขาใจคําอธิบายหรือไม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหโอกาสผูอื่นไดพัฒนาตนเอง 

0 ใหโอกาสผูอื่นเสนอและวิธีการเรียนรู และพัฒนาการปฏิบัตินอกเหนือไปจากวิธีปฏิบัติ
ตามปกติ 

0 สนับสนุนใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูในงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบใกลเคียง
หรือเชื่อมโยงกัน เพื่อพัฒนาความสามารถ และประสบการณในการมองภาพรวมของ
บุคลากร 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหคําติชมผลการปฏิบัติเพื่อสงเสริมทางพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

0 ใหคําติชมผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนของผูอื่นเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติทีตอเนื่อง 
0 ติติงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจงเปนกรณีไป โดยปราศจากอคติตอบคุคล 
0 เมื่อใหความเห็นตอผลการปฏิบัติปจจุบันก็แสดงความคาดหวังในเชิงบวกบอกวาผูไดรับคํา

ติชมมีศักยภาพและจะพัฒนาไปไดดีในทางใด 
0 ใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมกับบุคลิก ความสนใจ ความสามารถเฉพาะบุคคล ฯลฯ เพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาที่เหมาะสม 
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การทํางานเปนทีม (teamwork) 
 คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงานหรือ
สวนราชการโดยผูปฏิบัติมีฐานเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถใน
การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ 

0 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย 

0 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม 

0 ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน 

0 สรางสัมพันธเขากับผูอื่นในกลุมไดดี 

0 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี 

0 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวม
ทีมท้ังตอหนาและลับหลัง 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 

0 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น 

0 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนรวมทีม 

0 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีมเพื่อใหงานประสบ
ความสําเร็จ 

0 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ 

0 ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 

0 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆใหงานสําเร็จ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําที่มีใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 

0 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 

0 คลี่คลายหรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดในทีม 

0 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 
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การตรวจสอบความถูกตอง (concern for order) 
 คําจํากัดความ : ความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวนตลอดจนลดขอบกพรอง
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามใหเกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาทหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติตางๆ 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ตองการทํางานใหถูกตองและชัดเจน รักษาระเบียบ 

0 ตั้งใจทํางานใหถูกตอง สะอาดเรียบรอย 

0 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสภาพแวดลอมการทํางาน ปฏิบัติตามหลัก 5ส. 

0 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไว 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 แลตรวจทานความถูกตองของงานที่รับผิดชอบ 

0 ตรวจทานความถูกตองของงานอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหงานมีคุณภาพดี 

0 ตองการทราบมาตรฐานของผลงานในรายละเอียดเพ่ือจะไดปฏิบัติไดถูกตอง 

0 ตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือหนวยงาน จากความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของตน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุง ดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอ่ืน 
(ที่อยูในความรับผิดชอบของตน) 

0 ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานของตนเอง 

0 ตรวจสอบความถูกตองโดยรวมของงานผูอื่นตามอํานาจหนาที่ โดยอิงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือกฎหมายขอบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

0 ตรวจสอบวาผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไวหรือไม 

0 ใหความเห็นและชี้แนะใหผูอื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไว เพื่อความถูกตองของ
งาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกํากับตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของขอมูล
โครงการและการปฏิบัติงานโดยละเอียด 

0 ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการตามกําหนดเวลาที่วางไว 

0 ตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของขอมูล หรือการปฏิบัติงานโดยละเอียด 

0 ระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่ขาดหายไป และกํากับดูแลใหหาขอมูลเพิ่มเติมใหไดผลลัพธ 
หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
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การวางกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 
 คําจํากัดความ : ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชใน
การกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานอยางไร 

0 เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐสวนราชการ วาสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ภารกิจของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยางไร 

0 สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได 

0 ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให
สอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได 

0 ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานีที่เปลี่ยนแปลง
ไปได 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ 
0 ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของ

หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 
0 ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ(best practice) หรือผลวิจัยตางๆมากําหนด

แผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น 

0 ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวม เพื่อใชในการกําหนด กล
ยุทธภาครัฐหรือสวนราชการ 

0 คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆจะ
เกิดข้ึนเพื่อบรรลุพันธะกิจของสวนราชการ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธ
ภาครัฐ 

0 ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณา
จากบริบทภาพรวม 

0 ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
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ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding) 
 คําจํากัดความ : ความสามารถในการรับฟง และเขาใจทั้งความหมายตรง และความหมาย
แผงตลอดจนสภาวะอารมณของผูที่ติดตอดวย 

ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 เขาใจความหมายที่ผูอ่ืนตองการสื่อสาร 

0 เขาใจความหมายที่ผูอื่นสื่อสารดวยภาษาโดยสื่อตางๆ สามารถจับใจความได สรุปเนื้อหา
เรื่องราวไดถูกตองครบประเด็น 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณ ความรูสึกและคําพูด 

0 เขาใจทั้งเนื้อหาของสารและอารมณ (จากการสังเกตทาทาง การแสดงออกทางสีหนา หรือ
น้ําเสียง) ของผูที่ติดตอดวย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความหมายแฝงในอากัปกิริยาและคําพูด 

0 สามารถตีความหมายเบื้องลึกที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนในคําพูดหรือน้ําเสียง 

0 เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอื่น ณ เวลาขณะนั้น ทั้งที่แสดงออกมาเปน
เพียงเล็กนอย หรือไมไดแสดงออกเลยก็ตาม 

0 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึ่งของผูที่ติดตอดวยได 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชความเขาใจในการสื่อสารทั้งท่ีเปนคําพูดและ
ความหมายแฝงในการสื่อสารกับผูนั้นไดอยางเหมาะสม 

0 แสดงความเขาใจในพฤติกรรม และอารมณความรูของผูอื่น 

0 ใชความเขาใจในบุคคลนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตรทําความรูจัก หรือติดตอ
ประสานงานในโอกาสตางๆ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมผูอื่น 

0 แสดงความเขาใจเบื้องลึกถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหาของผูอื่นตลอดจนเขาใจ
สาเหตุหรือแรงจูงใจในระยะยาวของพฤติกรรมและความรูสึกของผูอื่น 

0 สามารถแสดงทัศนคติที่เปนธรรม และเหมาะสมเก่ียวกับจุดออนและจุดเดนทางพฤติกรรม 
และลักษณะนิสัยของผูอื่น 

0 มีจิตวิทยาในการใชความเขาใจผูอื่นเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํางานรวมกัน การเจรจาทํา
ความเขาใจ การความรูหรือใหบริการ การสอนงาน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ตามภารกิจ
ในงาน 
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การใสใจและพัฒนาผูอื่น (caring others) 
 คําจํากัดความ : ความตั้งใจจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาว โดย
มุงเนนที่เจตนาที่จะพัฒนาผูอื่นและผลที่เกิดขึ้นมากกวาเพียงปฏิบัติไปตามหนาที ่
 

ระดับ รายการพฤติกรรม 
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 ใหความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ 

0 ขวนขวายหาโอกาสพัฒนาตนเอง สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูอื่นเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ความรู ศักยภาพ ฯลฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับภารกิจที่ตบรับผิดชอบอยู 

0 เชื่อมั่นในศักยภาพของผูอื่นวามีความสามารถที่จะเรียนรูและปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

0 ใหคําแนะนําอยางละเอียด และ/หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานเพื่อนเปนตัวอยาง 
0 สอนงาน หรือใหคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการพัฒนางานหรือการปฏิบัติตน 
0 ชี้แนะแหลงขอมูล และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใชในการพัฒนาของผูอืน่ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และใหเหตุผลประกอบการสอน/แนะนํา และใหการ
สนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พรอมท้ังตรวจวาผูรับการสอนมีความเขาใจ 

0 ใหแนวทาง หรือสาธิตการปฏิบัติงาน เพื่อเปนตัวอยาง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 
0 ใหการสนับสนุน หรือการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูอื่นปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนได

อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เชน สนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ ขอมูล ขอแนะนํา ในฐานะผู
มีประสบการณมากอน ฯลฯ) ที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ 

0 ถามคําถาม ทดสอบ หรือใชวิธีการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบวาผูเขาใจคําอธิบายหรือไม 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหโอกาสผูอื่นไดพัฒนาตนเอง 

0 ใหโอกาสผูอื่นเสนอและวิธีการเรียนรู และพัฒนาการปฏิบัตินอกเหนือไปจากวิธีปฏิบัติ
ตามปกติ 

0 สนับสนุนใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูในงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบใกลเคียง
หรือเชื่อมโยงกัน เพื่อพัฒนาความสามารถ และประสบการณในการมองภาพรวมของ
บุคลากร 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหคําติชมผลการปฏิบัติเพื่อสงเสริมทางพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

0 ใหคําติชมผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนของผูอื่นเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติทีตอเนื่อง 
0 ติติงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจงเปนกรณีไป โดยปราศจากอคติตอบุคคล 
0 เมื่อใหความเห็นตอผลการปฏิบัติปจจุบันก็แสดงความคาดหวังในเชิงบวกบอกวาผูไดรับคํา

ติชมมีศักยภาพและจะพัฒนาไปไดดีในทางใด 
0 ใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมกับบุคลิก ความสนใจ ความสามารถเฉพาะบุคคล ฯลฯ เพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาที่เหมาะสม 
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การสั่งการตามอํานาจหนาที่(holding people accountable) 
 คําจํากัดความ : การสั่งการตามอำนาจหนาท ี่คือการกำกับดูแลใหผูอื่นปฏิบัติตาม

มาตรฐานกฎระเบียบข อบังคับโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือตามตำแหนงหนาท ี่การ
กำกับดูแลนี้หมายรวมถึงการออกคำสั่งโดยปกติท ั่วไปจนถึงการใชอำนาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 สั่งใหกระทําการใดๆตามมาตรฐานกฎระเบียบขอบังคับ 

0 สั่งใหกระทําการใดๆตามมาตรฐานกฎระเบียบขอบังคับ 
0 มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผอนดําเนินการ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่1 และกําหนด ขอบเขตขอจํากัดในการกระทําการใดๆ 

0 ปฏิเสธคําขอของผอน ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไป ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

0 กําหนดลักษณะเชิงพฤตกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหนาที่ ราชการไวเปนมาตรฐาน 
0 สรางเงื่อนไขเพื่อใหผอนปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งใหปรับ มาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
0 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งใหปรับ มาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
0 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือ สูงขึ้น 
0 สั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตาม ควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ 

0 ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับ ดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

0 เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะเกิดข้ึนจาก 
การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการ ในกรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน 
หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 

0 ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มี ปญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ 

0 ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด กรณี ที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
มาตรฐานหรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
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การสืบเสาะหาขอมลู (information seeking) 
 คําจํากัดความ :การสืบเสาะหาขอมูล คือ ความใฝรูเชิงลุกที่จะแสวงหา ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณภูมิหลังประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที ่1 หาขอมูลในเบื้องตน 

0 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว 

0 ถามผูที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะคนหาขอมูล 

0 สืบเสาะคืนหาขอมูลดวยวิธีการทํามากกวาเพียงการ  

ตั้งคําถามพ้ืนฐาน 

0 สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหา ขอมูลเชิงลุก 

0 ตั้งคําถามเชิงลุกในประเด็นท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องจน ไดที่มาของสถานการณ เหตุการณ
ประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะ เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 

0 แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอื่นเพิ่มเติม ที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่อง
นั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสบคนขอมูล อยางเปนระบบ 

0 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่กําหนด 

0 สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณี ปกติธรรมดาโดยทั่วไป 

0 ดําเนินการวิจัยหรือมอบหมายใหผอนเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคน
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมลอนๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย 

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และวางระบบการสืบคนเพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง 

0 วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผอนสืบคน ขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทัน
เหตุการณอยางตอเนื่อง 
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ความเข าใจข อแตกต างทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) 
 คําจํากัดความ : ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม  คือ การรับรูถึงขอแตกตางทาง
วัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสราง สัมพันธภาพระหวางกันได 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและใหความ  
สนใจวัฒนธรรมของผอน 

0 ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณคาและ สนใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรมของ
ผอน 

0 ยอมรับความตางทางวัฒนธรรม และไมดูถูกวัฒนธรรมอนุวาดอยกวา 
0 ปรับเปลี่ยนพฤตกรรมใหสอดคลองกับบริบททาง วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 แ ละ เขาใจรวมท้ังปรับตัวใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม 

0 เขาใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกตาง และ
พยายามปรับตัวใหสอดคลอง 

0 สื่อสารดวยวิธีการเนื้อหาและถอยคําที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผอน 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจใน วัฒนธรรมตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมท้ังแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

0 เขาใจบรบิทและนยัสําคัญของวัฒนธรรมตางๆ 
0 เขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางอ่ืนจะทําใหเขาใจวิธคิดของผูอื่น 
0 ไมตัดสินผูอื่นจากความแตกตางทางวัฒนธรรม แตตอง พยายามทําความเขาใจ เพื่อให

สามารถทํางานรวมกันได 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางกา ยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม 

0 สรางการยอมรับในหมูผูคนทางวัฒนธรรมเพื่อสัมพันธไมตรีอันดี 
0 ริเริ่มและสนับสนุนการทํางานรวมกันเพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางประเทศ หรือระหวาง

วัฒนธรรมที่ตางกัน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรบัทาที รวมท้ังวิธีการทํางานใหสอดคลองกับบรบิท
ทางวัฒนธรรม 

0 หาทางระงับขอพิพาทระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง โดย พยายามประสานและ
ประนีประนอมดวยความเขาใจในแตละวัฒนธรรม อยางลึกซึ้ง 

0 ปรับเปลี่ยนกลยุทธที่ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อประสาน
ประโยชนระหวางประเทศหรือระหวาง วัฒนธรรมที่ตางกัน 
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ความเข าใจผูอื่น (interpersonal understanding) 
 คําจํากัดความ : ความเขาใจผูอื่น คือ ความสามารถในการรับฟงและเขาใจ ความหมาย
ตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ ของผูที่ติดตอดวย 
 

ระดับ รายการพฤติกรรม 
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 เขาใจความหมายที่ผูอ่ืนตองการสื่อสาร 

0 เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสารสามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวไดถูกตอง 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณความรูสึกและคําพูด 

0 เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการสังเกต สีหนา ทาทาง หรือน้ําเสียงของผูที่
ติดตอดวย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความหมายแฝงในกรยาทาทางคําพูดหรือน้ําเสียง 
0 เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนในกรยาทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง 
0 เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอื่น แมจะ แสดงออกเพียงเล็กนอย 
0 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ติดตอดวยได 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี3 และเขาใจการ สื่อสารทั้งที่เปนคําพด และความหมายแฝง
ในการสื่อสารกับผูอืน่ได 

0 เขาใจนัยของพฤตกรรม อารมณ และความรูสึกของผูอื่น 
0 ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร ทําความ 

รูจัก หรือติดตอประสานงาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ ของพฤติกรรมผูอื่น 

0 เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจนที่มา ของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําให
เกิดพฤติกรรมของผูอื่น 

0 เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จนสามารถบอกถึงจุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูนั้นได
อยางถูกตอง 

 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness) 
 คําจํากัดความ : ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ คือ ความสามารถ ในการเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปน ทางการ ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่
เกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการ ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณได 
วานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 
จะมีผลตอองคกรอยางไร 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 เขาใจโครงสรางองคกร 

0 เขาใจโครงสรางองคกรสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเปนทางการ 

0 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลใน องคกร รับรูวาผูใดมีอํานาจ
ตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอการตดสนใจใน ระดับตางๆ และนาความเขาใจนํามาใช
ประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ องคกรเปนสําคัญ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร 

0 เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละ องคกรทีเ่กี่ยวของ รวมทั้งเขาใจ
วิธีการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

0 เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจกระทําไดหรือไม อาจกระทําใหบรรลุผลได 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจความสัมพันธของผมบทบาทสําคัญในองคกร 

0 รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร เพื่อประโยชนในการ
ผลักดันภารกิจตามหนาที่รับผิดชอบ ใหเกิดประสิทธิผล 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ พื้นฐานของพฤติกรรมองคกร 

0 เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงาน ของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปญหา และโอกาสที่มีอยู และนําความเขาใจนํามาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใน
สวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูอยางเปนระบบ 

0 เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้ง 

ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจ ขององคกร เพื่อ
แปลงวิกฤตเปนโอกาส กําหนดจุดยืนและทําตามภารกิจในหนาที่ไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

 
การดำเน ินการเชิงรุก (proactiveness)                                                
 คําจํากัดความ : การดําเนินการเชิงรุก คือ การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาส พรอมทั้งจดการ
เชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไม ยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตอ
งาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม สรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสราง
โอกาสดวย 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมอดําเนินการ 

0 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา 
0 เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอท่ีจะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤต 

0 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรอในเวลาวกฤต โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอ
ทอ 

0 แกไขปญหาอยางเรงดวนในขณะที่คนสวนใหญ จะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหา
คลี่คลายไปเอง 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการ ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาระยะสั้น 

0 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
ในระยะสั้น 

0 ทดลองใชวิธีการทําแปลกใหมในการแกไขปญหาหรือ 
สรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการ ลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะ ปานกลาง 

0 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ระยะปานกลาง 

0 คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรค 
ในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 

0 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือ หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
ในอนาคต 

0 สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงาน และกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอ
ความคิดใหมๆในการทํางาน เพื่อ แกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 

 
ความมัน่ใจในตนเอง (self confidence) 
 คําจํากัดความ : ความมั่นใจในตนเอง คือ ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการ
ตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลหรือเลือกวิธีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไข
ปญหาใหสําเร็จลุลวง 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมี 

การกํากับดูแล 

0 ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกากบดูแลใกลชิด 

0 ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ หนาที่รับผิดชอบของตน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงาน ในหนาที่อยางมีน้ําใจ 

0 กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมี ผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 

0 แสดงออกอยางมีน้ําใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูในสถานการณที่มีความไมแนนอน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีน้ําใจใน ความสามารถของตน 

0 เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวา จะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบ
ผลสําเร็จได 

0 แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และม่ันใจในการทํางานที่ทาทาย 

0 ชอบงานที่ทาทายความสามารถ 

0 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับ ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือใน
สถานการณที่ขัดแยง 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต ม ใจ ทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของ
ตน 

0 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมความเสี่ยงสูง 

0 กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 

0 กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาใน  

ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 
 
ความยดืหยุนผอนปรน (flexibility) 
 คําจํากัดความ : ความยืดหยุนผูอื่นปรน คือ ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่ หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นที่แตกตาง และ ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 
ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

0 ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบากหรือไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และยอมรับ ความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน 

0 ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น 
0 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ 
0 มีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับ สถานการณ เพื่อผลสําเร็จของ

งานและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยน วิธีการดําเนินงาน 

0 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือ บุคคล แตยังคงเปาหมายเดิมไว 
0 ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ  

หนวยงาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ 

0 ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสม  
กับสถานการณเฉพาะหนา 

0 ปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือกระบวนงาน เปนการ  
เฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 

 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (communication & influencing) 
 คําจํากัดความ : ศิลปะการสื่อสารจูงใจ คือ ความสามารถที่จะสื่อความดวย การเขียน พูด 
โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และสนับสนุน ความคิดของตน 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 นําเสนอขอมูล หรือความเห็นอยาง ตรงไปตรงมา 

0 นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยังมีไดปรับรูปแบบการนําเสนอตาม
ความสนใจและระดับของผูฟง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใชความ พยายามข้ันตนในการจูงใจ 

0 นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบ ที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ 
เพื่อใหผูอื่นเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน ความคิดของตน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบ การนําเสนอเพื่อจูงใจ 
0 ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกบความสนใจและ ระดับของผูฟง 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 
0 คาดการณถึงผลของการนําเสนอและคํานึงถึงภาพลักษณของตนเอง 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชศิลปะการจูงใจ 
0 วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวงวาจะสามารถจูงใจ ใหผูอื้นคลอยตาม 
0 ปรับแตละข้ันตอนของการสื่อสารนําเสนอและจูงใจใหเหมาะสมกับผูฟงแตละกลุม หรือแต

ละราย 
o คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทกรูปแบบของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชกลยุทธ ซับซอนในการจงใจ 

0 แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการผลักดัน แนวคิด แผนงานโครงการ ให
สัมฤทธิผล 

0 ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนใน การสื่อสารจงใจ 
 
ความผกูพันที่มีตอสวนราชการ (organizational commitment) 
 คําจํากัดความ : ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ คือ จิตสํานกหรือความ ตั้งใจที่จะ
แสดงออกซึ้งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการและเปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชน
ของสวนราชการเปนที่ตั้งกอนประโยชนสวนตัว 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของสวนราชการ 

0 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของสวนราชการ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 แล ะแสดงความภักดีตอสวนราชการ 

0 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง ของสวนราชการ 

0 มีสวนสรางภาพลักษณะและชื่อเสียงใหแกสวนราชการ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีสวนรวมในการผลักดันพันธะกิจของสวนราชการ 

0 มีสวนรวมในการสนบัสนนุพันธะกิจของสวนราชการจน บรรลุเปาหมาย 

0 จุดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงานเพื่อใหพันธะกิจของสวนราชการบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้ง 

0 ยึดถือประโยชนของสวนราชการหรือหนวยงานเปนที่ตั้ง กอนที่จะคิดถึงประโยชนของ
บุคคลหรือความตองการของตนเอง 

0 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอสวนราชการ แมวาการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู
ตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม 
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ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนราชการ 

0 เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชนระยะยาวของสวน
ราชการโดยรวม 

0 เสียสละหรือโนมนาวผูอื่นใหเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อประโยชนของสวนราชการ 
 
การสรางสมัพันธภาพ (relationship building) 
 คําจํากัดความ : การสรางสัมพันธภาพ คือ สรางหรือรักษาสัมพันธภาพ ฉันที่มิตร เพื่อ
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกี่ยวของกับงาน 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน 

0 สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน เพื่อประโยชนในงาน 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือ 
รักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานอยางใกลชิด 

0 สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเกี่ยวของ กับงานอยางใกลชิด 
0 เสริมสรางมิตรภาพกับเพ่ือนรวมงานผูรับบริการหรือผูอื่น 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือ รักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม 
0 ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน 
0 เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพ่ือประโยชนในงาน 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางหรือ รักษาความสัมพันธฉันมิตร 
0 สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธ ในทางสวนตัวมากขึ้น 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว 

0 รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แมอาจจะ ไมไดมีการตัดตอสัมพันธในงาน
กันแลวก็ตาม แตยังอาจมีโอกาสที่จะ ติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต 

    สมรรถนะบริหาร ประกอบดวย 6 สมรรถนะ   
 สมรรถนะที่ 1  วิสัยทัศน (visioning) 
 สมรรถนะที่ 2  ภาวะผูนํา (leadership) 
 สมรรถนะที่ 3  ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 
 สมรรถนะที่ 4  สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) 
      สมรรถนะที่ 5  การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 
       สมรรถนะที่ 6  การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) 
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ภาวะผูนํา (leadership) 
 คําจํากัดความ: ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุมกําหนด

ทิศทางเปาหมายวิธีการทํางานใหทีมปฏิบัติไดอยางราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
ของสวนราชการ 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูงานใหมๆและ 

0 มีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
0 เขาใจวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายตลอดจนคานิยมที่ดีขององคกรเปนอยางดี และ

นํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ 

0 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
0 สรางแรงจูงใจใหผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
0 แสดงความรับผิดชอบรวมตอผลการปฏิบัติงานของทีมงานทั้งดานความสําเร็จและความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และ 

0 สอนงานและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการแกปญหา 
0 มีทักษะในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตอผูรวมงาน 
0 นําศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาออกมาใหเกิดผลงานได  
0 เปนตนแบบที่ผูอื่นใหการยอมรับ ชื่นชมในความสามารถ แนวความคิดทัศนคติ บุคลิกภาพ 

หลักการทํางานและบริหารการจัดการ การสรางภาพพจนที่ดีใหองคกร และอยากมีสวน
รวมในการทํางาน 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ 
0 สามารถแกไขปญหาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
0 มีโลกทัศน ประสบการณ และมีความรอบรูในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด 

ตลาดเงิน ตลาดทุน และกิจกรรมทางธุรกิจระหวางประเทศเปนอยางดี สามารถวิเคราะห 
ประเมินและคาดคะเนแนวโนมสภาพการณในอนาคต ปญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ 
0 กําหนดกลยุทธในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
0 สรางแผนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมาย และนําแผนตางๆ มาใชใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
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สุนทรียภาพทางศิลปะ  (aesthetic quality) 
 คําจํากัดความ:ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณคาของงานศิลปะที่ เปนเอกลักษณ

และมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่นๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะของตนได 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 ซาบซึง้ในงานศิลปะ 

0 เห็นคุณคาในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนใน
งานศิลปะ 

0 สนใจที่จะมสีวนรวมในการเรียนรู ติดตาม หรือสร างงานศิลปะแขนงตางๆ 
0 ฝ กฝน เพือ่ส ร า ง ความ ชำนาญในง านศ ิลปะข อง ตน อยางสม่ําเสมอ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 แ ละ เข าใจ รูปแบบต างๆ ของงานศิลปะ 
0 แยกแยะความแตกต างของงานศ ิลปะร ูปแบบตางๆ และ อธิบายใหผูอืน่รับรูถึงคุณคา

ของงานศลิปะเหล านั้นได 
0 เขาใจรูปแบบและจุดเดนของงานศิลปะรูปแบบตางๆ และนำไปใชในงานศิลปะของ

ตนได 
0 สามารถถายทอดคุณคาในเชิ งศิลปะเพื่อให เกิดการอนุรักษในวงกว าง 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะ 
 

0 นำอ ิทธ ิพลของงานศิลปะย ุคสมัยตางๆมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศ ิลปะ
ของตน 

0 ประยุกตความรูและประสบการณในงานศิลปะมาใช ในการสรางสรรคงานศิลปะ
ของตน 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและผูอื่นได 
0 ประยุกตคุณคาและลักษณะเดนงานศิลปะยุคตางๆมาใชในการรังสรรคผลงานและเปนแรง

บันดาลใจใหผูอื่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษงานศิลปะ 
0 นำ ศ า สต ร ทา งศ ิลปะห ลายแข นง ม า ผ ส ม ผ ส านเพื่อสร างสรรคผลงานทีแ่ตกตาง 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรคงาน ศิลปะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตน 
 

0 รังสรรคงานศิลปะที่มีเอกลักษณเฉพาะตนที่เปนที่ยอมรับไมวาจะเปนการรังสรรคงานแนว
ใหมหรืออนุรักษไวซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม 
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การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 
 คําจํากัดความ : การทําความเขาใจสถานการณ/กิจกรรม ประเด็นปญหา แนวคิด หลัก
ทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือวิเคราะหสถานการณทีละขั้นตอน 
รวมทั้งการจัดหมวดหมูปญหาหรือสถานการณอยางเปนระบบระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตางๆ 
สามารถระบุไดวาอะไรเกิดกอนเกิดหลัง ตลอดจนระบุเหตุและแล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆและวาง
แผนการดําเนินงานได 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 ทําความเขาใจสถานการณและแตกปญหา/งานออกเปนสวนยอยๆ 

0 ระบุสถานการณ/กิจกรรมตางๆหรือประเด็นปญหาตางๆ ไดโดยไมเรียงลําดับกอนหลัง 
0 วางแผนงานไดโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนงาน หรือกิจกรรมตาง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานของสวนตางๆ 
ของปญหา/งานทีรับผิดชอบ 

0 ระบุไดวาอะไรเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงแกกันในสถานการณเกิดข้ึน 
0 แยกแยะขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได 
0 วางแผนงานไดโดยจัดเรียงการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือ

ความเรงดวน 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงที่ซับซอนขอสวนตางๆ ของ
ปญหา/งานทีรับผิดชอบ 

0 เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอน เชน เหตุการณกรณีหนึ่งอาจมีสาเหตุไดหลายประการ อาทิ 
เหตุ ก. นําไปสูเหตุ ข. เหตุ ข. นําไปสูเหตุ ค. นําไปสูเหตุ ง. ฯลฯ 

0 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับปญหา/งานจาก
ความเขาใจความสัมพันธสวนตางๆ 

0 แยกแยะองคประกอบตางๆ ของประเด็น ปญหาที่มีเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนเปน
รายละเอียดในชั้นตางๆ อีกท้ังวิเคราะหวาแงมุมตางๆ ของปญหาหรือสถานการณหนึ่งๆ 
สัมพันธกันอยางไร คาดการณวาจะมีโอกาส หรืออุปสรรคอะไรบาง 

0 วางแผนที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝายรวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแผนทางการปองกันแกไข
ไวลวงหนา 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดแผนงาน/ขั้นตอนการทํางานจากการศึกษา
วิเคราะหในขั้นตางๆเพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปอง/แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) 
 คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยการศึกษา คนควา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ
เทคโนโลยีตางๆเขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวของ 

0 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆในสาขาอาชีพของตน 
0 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น 
0 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆอยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆที่จะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆในสาขาอาชีพ
ของตน 

0 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวของซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 

0 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเก่ียวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆมา
ปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

0 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ได 

0 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ได 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรูแความเชี่ยวชาญในงาน
มากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง 

0 มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไป
ปรับใชไดอยางกวางขวาง 

0 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ 

0 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรร
ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอการพัฒนา 

0 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆมาใชในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

 



380 
 

วิสัยทัศน (visioning) 
 คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

 

0 รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้นเกี่ยวของหรือตอบสนองตอ
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

 

0 อธิบายใหผูอื่นรูและเขาใจในวิสัยทัศนแบะเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใต
ภาพรวมของสวนทางราชการได 

0 แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเต็มใจปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 

0 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อ
ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

0 ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและ
เปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวน
ราชการ 

0 ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆเพ่ือตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนระดับประเทศ 

0 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

0 คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก 
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ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 
 คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่
เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง 
 
 
ระดับ รายการพฤติกรรม 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้หรือแสดงอยางไมชัดเจน 
ระดับที่ 1 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน 
 

0 เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง 

0 เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงได 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 
 

0 ชวยเหลือใหผูอื่นเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
0 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวน

รวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และและกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญ
ของการปรับเปลี่ยน 

0 กระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวม
แรงรวมใจ 

0 เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งที่อยูในปจจุบันกับสิ่งนั้นแตกตางกันในสาระสําคัญอยางไร 
0 สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร 
 

0 วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปลี่ยน 
0 เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ 

0 ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
0 สรางขวัญกําลังใจและความมั่นใจการขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 7 
การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา 

 
 สวนที่ 7 นี้ จะไดกลาวถึง การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา  หลังจาก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินตองแจงผลการประเมินดังกลาวให
ผูบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินทราบ การแจงผลการประเมินนี้จะดําเนินการใน 2 กรณี คือ 

1. การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคล พรอมใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรม กอนเขาสูวงจรของการปฏิบัติราชการในรอบตอไป ซึ่ง
ในการแจงผลการประเมินกรณีนี้ตองใหผูรับการประเมินลงนามรับทราบดวย 

2. การแจงผลการประเมินเฉพาะผูมีผลงานดีเดนและดีมาก ซึ่งเปนการประกาศใหทราบ
ทั่วกัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานและเปนการยกยอง ชมเชย ผูที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการดีเดนและดีมาก ใหเปนที่ประจักษโดยทั่วกัน 
 
1.การแจงผลการประเมินรายบุคคล 

1.1 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         แผนภาพท่ี 4 ขั้นตอนการดําเนินงานแจงผลการประเมินรายบุคคล 

ผูประเมินจดัเตรียมเอกสารแสดงผลการประเมิน 

ผูประเมินนัดหมายวันแจงผลการประเมิน 

ผูประเมิน 

 แจงผลการประเมินดวยวาจา 

 ใหคําปรึกษาแนะนําเพิ่มเตมิ 

ไมยอมรับผลการประเมิน 

ไมลงนามรับผลการประเมิน 

ผูประเมินใหพยานลงนาม

ยืนยันการแจงผล 

ยอมรับผลการประเมิน 

ลงนามรับผลการประเมิน 

- แบบฟอรมสรุปผลการ

ประเมิน 

- คะแนนผลการประเมิน 

- หลักฐาน/คาํแนะนาํ 
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1.2 สาระสําคัญที่ผูประเมินควรแจงตอผูรับการประเมิน 
1.2.1 แจงคะแนนรวมผลการประเมินที่ผูรับการประเมินรายนั้นไดรับ ทั้งในสวน

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) วาไดคะแนนรวมอยู
ในระดับใด เชน ดีเดน ดีมาก ดี เปนตน 

1.2.2 ชี้ใหเห็นจัดเดนและประเด็นที่ผูรับการประเมินควรตองพัฒนาเพิ่มเติมใหยิ่งขึ้น
ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

 
2. การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก 
 การแจงผลการประเมินระดับ “ดีเดน” และ “ดีมาก” เมื่อพิจารณาผลการประเมิลเสร็จ
สิ้นแลว สามารถแจงผลการประเมินกรณีนี้โดยประกาศรายชื่อใหทราบทั่วกันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี การชี้แจง/คําแนะนํา 
ผูไดรับการประเมินไดคะแนน 

ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
- ชี้ใหเห็นจุดเดน และแนะนําแนวทางที่ผูรับการ
ประเมินจะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป 
- หารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม 

ผูรับการประเมินไดรับคะแนน 
“พอใช” หรือ “ตองปรับปรุง” 

- ชี้แนะประเด็นขอบกพรองที่ตองไดรับการ
ปรับปรุงแกไขทั้งในสวนของงานและพฤติกรรม 
- หาจัดเดน (ที่มี) เพื่อกระตุนใหผูรับประเมินมี
กําลังใจปฏิบัติหนาที่ตอไป 
- หารือเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางาน และ
พฤติกรรม 
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สวนที่ 8 
 

แบบฟอรมตางๆที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
คํารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ.....................(วงรอบ.................................................) 
 1. คํารับรองระหวาง............................................. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล ผูรับคํา
รับรอง ..................................... ตําแหนง..................................... ผูทําคํารับรอง 
 2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชตั้งแตวันที่ .................................. 
ถึงวันที่ ..................................... 
 3. รายะเอียดของคํารับรองเปนไปตามรายละเอียดดังแสดงตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ 
 4. ขาพเจา ........................................................... ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลได
พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดียิ่งที่จะใหคําแนะนํา กํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ 
........................................................... เปนระยะอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
 5. ขาพเจา ........................................ ตําแหนง ..................................... ไดทําความเขาใจ
คํารับรองตามขอ 3 แลว ขอใหคํารับรองกับผูอํานวยการวิทยาลัยฯวา จะมุงมัน่ปฏิบัติราชการให
เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เกิดประโยชนแกนักศึกษาตามที่ใหคํารับรองไว 
 6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกัน
แลวและยินดีใหนําผลการปฏิบัติงานตามรับรองนี้ไปประเมินความดีความชอบได จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ 

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

(..................................) 
ตําแหนง ........................................... 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล วันที่ .......................................... 
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน 
รอบการประเมิน      รอบที่ 1    1 ตุลาคม .................... ถึง 31 มีนาคม ..................... 
         รอบที่ 2    1 เมษายน ..................... ถึง 30 กันยายน ................ 
ชื่อผูรับการประเมิน ..................................... 
ตําแหนง........................................................สังกัดวิทยาลัยพยาบาล 
ชื่อผูประเมิน ................................................. 
ตําแหนง ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน 3 หนา ประกอบดวย 
 สวนที่ 1:  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัว
ผูรับการประเมิน 
 สวนที่ 2:  สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบ
ดานผลสัมฤทธิ์ของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้ําหนักของทั้ง
สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 

1. สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนํามาจากแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้ 

2. สําหรับคะนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบ
ประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้ 
 สวนที่ 3: แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมิน
รวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
 สวนที่ 4: การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน 
 สวนที่ 5: ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป
กลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น     
 คําวา “ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป” สําหรับผูประเมินตามขอ 2 (9) หมายถึง หัวหนา

สวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน 
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สวนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน 
องคประกอบการประเมิน คะแนน(ก) น้ําหนัก(ข) รวมคะแนน(ก)x(ข) 

องคประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน    
องคประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ(สมรรถนะ) 

   

รวม 100%  
 
ระดับผลการประเมิน 
   ดีเดน 
   ดีมาก 
   ดี 
   พอใช 
   ตองปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่……………………..… 
 

 

ลําดับที่ ตัวขี้
วัด 

มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
 

น้ําหนัก 1 2 3 4 5 ปฏิบัติได 
(ก) 

คะแนนที่ได 
(ข) 

ผลคะแนน 
(ก)x(ข) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research)  โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
2) เพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณ ขั้นตอน
ที่ 2 การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขั้นตอนที่ 3 สรางคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 29 แหง เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) การกําหนด
ขนาดตัวอยาง โดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 28 แหง และผูใหขอมูล ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 ทาน ตัวแทน
รองผูอํานวยการ ตัวแทนหัวหนาภาควิชา ตัวแทนหัวหนางาน ตําแหนงละ 1 ทานและตัวแทนอาจารย
ผูสอนแหงละ 4 ทาน วิทยาลัยละ 8 ทาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 224 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-Structured interview) แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured interview) และแบบตรวจสอบรายการ (check list) การเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสอบถามใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยตนเองและสงทางไปรษณียโดยวิธีลงทะเบียน
โดยจัดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 28 วิทยาลัยๆ ละ 8 ฉบับ รวม 224 ฉบับ  ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได 27 วิทยาลัย คิดเปนจํานวน  216 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.43 แบบ
สัมภาษณและแบบตรวจสอบรายการ ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency)  คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คามัธยฐาน (median) คาพิสัยระหวาง      
ควอไทล ( interquartile range) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
ดวยวิธีสกัดปจจัย (principal component analysis ) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย  
1. มาตรฐานและตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 7 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1.
ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองตามภารกิจขององคกร ประกอบดวย 4 มาตรฐานยอย ไดแก มาตรฐานที่ 1.1 
สมรรถนะประจําสายงาน มาตรฐานที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และมาตรฐานที่ 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร มาตรฐานที่ 
2  สมรรถนะบริหาร มาตรฐานที่ 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ และมาตรฐานที่ 4 ผลสัมฤทธิ์
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค มาตรฐานที่ 6 
ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และมาตรฐานที่ 7 ผลสัมฤทธิ์งานการ
จัดการเรียนการสอน ดังมีรายละเอียดแตละมาตรฐานดังนี้ 

1.1 มาตรฐานที่ 1 งานลําดับรองตามภารกิจขององคกร ประกอบดวย 34 ตัวแปร 
ประกอบดวย 4 มาตรฐานยอย ไดแก  มาตรฐานที่ 1.1) สมรรถนะประจําสายงาน  ประกอบดวย  13   
ตัวแปร ไดแกตัวแปรที่ 70) ความมั่นใจของตนเอง (self confidence) 84) ความเขาใจผูอื่น
(interpersonal understanding) 90) ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) 51) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
(communication & influencing) 61)การเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational 
awareness) 94) การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 72) การสืบเสาะหาขอมูล 
(information seeking) 64) การมองภาพองครวม (conceptual thinking) 103) การใหอํานาจผูอื่น
(empowerment) 20) ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรที่รับผิดชอบ 81)ความ
เขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) 53)การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (hold 
people accountable) และ7 6)ความถูกตองของงาน (concern for order)   มาตรฐานที่ 1..2) 
ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการและวิชาการ ประกอบดวย  9 ตัวแปร ไดแกตัวแปรที่ตัวแปร
ที่ 65 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป 93) คาเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 85) รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการทางวิชาการในดานบริการวิชาการ 44) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
71) ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
56) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการวิชาการนําสงความรูทางสุขภาพสูชุมชน 
57) คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไป 52) ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ 31) จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ กิจกรรมของ
องคกรและการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี  มาตรฐานที่ 1.3)  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย
และงานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบดวย 8  ตัวแปร ไดแกตัวแปรที ่77) ระดับ
ความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
92)  ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของ
วิทยาลัย 87) การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) 75) รอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอ
สมรรถนะและอัตลักษณการใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป 
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89) ระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 67) รอยละของ
ผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพทีน่ําไปใชประโยชน 82) ระดับความสําเร็จของ
การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ 50) รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล  มาตรฐานที่ 1.4)  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรอง
งานพัฒนาองคกร  ประกอบดวย  4 ตัวแปร ไดแกตัวแปร 105) ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการ
ดําเนินงานที่ดี (good practice) 100) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน 
106) รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน และ 32) รอยละของความ
สมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ 

1.2 มาตรฐานที่ 2 สมรรถนะบริหาร ประกอบดวย 9  ตัวแปร ไดแก ตัวแปรที่ 79) 
ภาวะผูนํา (leadership) 101)วิสัยทัศน (visioning) 107) ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 
98) สุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) 99) ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 66) ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 40) การคิด
วิเคราะห (analytical thinking) 104) ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา และ 33) 
การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (expertise) 

1.3 มาตรฐานที่ 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ ประกอบดวย 3 ตัวแปร ไดแกตัวแปร
ที่ 4)ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย  
8) รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ  และตัวแปรที่  9) ระดับ
ความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล 

1.4 มาตาฐานที่ 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ประกอบดวย 6 ตัวแปร 
ไดแก ตัวแปรที่ 13) คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
29) คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 21) ผลงานวิจัย วิชาการหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ(วิจัย/ตํารา) 
30)รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ1)การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 

1.5 มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค ประกอบดวย 3 ตัวแปร   
ไดแก ตัวแปรที่ 95) จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาติ 96) จํานวน
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ และ78) รอยละของนวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่แลวเสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 

1.6 มาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประกอบดวย  4  ตัวแปร ไดแกตัวแปรที่ 59) จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการ
นักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รองลงมาคือตัวแปรที่ 23) จํานวนครั้งของการมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 12) จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 
และ15)จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา 
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1.7 มาตรฐานที่ 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 4 ตัวแปร
ไดแกตัวแปรที่ 43) ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
41) ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 55) ระดับประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดานการบริหารจัดการเรียนการสอน และ54)รอยละของ
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

2. ผลจากการสรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

2.1 การวิเคราะหคามัธยฐาน (Mdn) คาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) และความสอดคลอง
ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 17 ทาน พบวามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด มีความสอดคลองกันในระดับมากที่สุด  

2.2 การวิเคราะหขอสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ พบวา 
7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด มีความจําเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และมีความเห็นเพิ่มเติมวาตัวแปรที่สังเกตได
จํานวน  17 ตัว จาก 47 ตัวที่เหลือจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก สามารถนํากลับมาใชเสริม
มาตรการบางอยางไดดวย ทั้งนี้ใหอยูตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน  

2.3 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 8 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนที่ 4 การ
ประเมินสมรรถนะ สวนที่ 5 รายละเอียดมาตรฐานความรู และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน สวนที่ 
6 มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ ไดจากงานว ิจ ัยในครั ้งนี ้และคําอธ ิบาย
รายละเอียดของตัวชี้วัด สวนที่ 7 การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา และสวนที่ 8  
แบบฟอรมตางๆที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขแบงการอภิปรายตามผลการวิจัยที่ตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัย 2 ประการดังนี้ 

1. มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
  ผลวิจัยพบวามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 7 มาตรฐาน
และ 63 ตัวชี้วัด  เรียงตามลําดับน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากมากไปหานอย ไดแก มาตรฐานที่ 1) 
งานลําดับรองตามภารกิจองคกร ประกอบดวย 4 มาตรฐานยอย 34 ตัวชี้วัด ไดแก 1.1) สมรรถนะ
ประจําสายงาน จํานวน 13  ตัวชี้วัด 1.2) ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการและการจัดการ
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เรียนการสอน  จํานวน 9  ตัวชี้วัด  1.3) ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 8  ตัวชี้วัด 1.4) ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร 
จํานวน  4  ตัวชี้วัด  มาตรฐานที่ 2)  สมรรถนะบริหาร จํานวน 9  ตัวชี้วัด มาตรฐานที่ 3) ผลสัมฤทธิ์
งานบริการวิชาการ จํานวน 3 ตัวชี้วัด มาตรฐานที่ 4) ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการจํานวน 6  
ตัวชี้วัด มาตรฐานที่ 5) ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค จํานวน 3  ตัวชี้วัด มาตรฐานที ่
6) ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 4  ตัวชี้วัด และมาตรฐานที ่
7) ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน จํานวน  4 ตัวชี้วัด จึงเปนพหุตัวแปร   ทั้งนี้เนื่องจากการ
พัฒนาระบบราชการไทย ไดนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม มาประยุกตใชกับระบบบริหาร
ราชการ ซึ่งการจัดการโดยการมุงผลสัมฤทธิ์ (result-based management) เปนเครื่องมือทางการ
บริหารที่ถูกนํามาใชเปนการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการใหมามุงเนนที่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจ โดยใหมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (key performance indicators) และเปาหมาย 
(goal) และใหจัดสรรงบประมาณตามเปาหมายนั้น โดยใหอิสระแกสวนราชการในการเลือกวิธีการ
ปฏิบัติ แตจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวอยางชัดเจน ดวย
เหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงไดมีการปรับเปลี่ยนระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางจริงจังมากขึ้น ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(performance management) เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมายขององคกร สําหรับวิทยาลัยพยาบาล เปน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีอยูดวยกัน 29 แหง 
ทั่วประเทศ มีภารกิจหลักอยูดวยกัน 5 ภารกิจ คือ งานการจัดการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ 
งานวิจัยและตํารา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและงานพัฒนาองคกร ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไดนําระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(performance management) มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการมาใชในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน โดยเริ่มใชในป พ.ศ.2553 โดยมี
การประเมินทุก 6 เดือน โดยใชวิธีประเมินแบบ 360 องศา โดยที่วิทยาลัยแตละแหง จะดําเนินการ
บริหารผลการปฏิบัติงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด มีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน จากนั้นแปลงตัวชี้วัดกลยุทธขององคกรสูการปฏิบัติ และถายทอด
ตัวชี้วัดลงสูหนวยงานและผูปฏิบัติเปนตัวชี้วัดรายบุคคล ดังนั้นจึงมีจําเปนอยางยิ่งที่วิทยาลัยพยาบาล
จําเปนจะตองมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สามารถวัดผลงานของ
บุคลากรไดตรงกับการปฏิบัติงานจริง   ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด ทั้ง 7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด ที่คนพบ
จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขไดจริง ทั้งนี้มาตรฐานทั้ง 7 
มาตรฐานที่คนพบจากงานวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับภารกิจหลักของวิทยาลัย 5 ภารกิจหลัก  ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย ตําราและนวัตกรรม งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังมีงานลําดับรองที่อาจารยแตละทานจะตองทํา
ในหนาที่ของรองผูอํานวยการ หัวหนางานและหัวหนาภาคตามโครงสรางที ่อาจารยแตละทาน      
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ทําหนาที่อยู และมีการประเมินสมรรถนะบริหารเพิ่มตางกับปจจุบันที่ใชประเมินอยู   จากการศึกษา
ของอมรรัตน สนั่นเสียง ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
สถาบันราชภัฎ พบวามกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 6 ภารกิจ ไดแก ดานการใหการศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ภารกิจดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ภารกิจดานการวิจัย ภารกิจดานการ
ทํานุบํารุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ภารกิจดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  แตไมได
ประเมินสมรรถนะ  และจากการศึกษาของชวาล ราเจนดรา (Rajendra L Chavan) ศึกษาตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยม พบวามาตรฐานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครู มีอยูดวยกัน 
5 ภารกิจ ไดแก การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งสนับสนุนนักเรียน การ
สนับสนุนการเรียนการสอน โครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรที่ใชในการเรียนรูและนวัตกรรมทางการ
ปฏิบัติ แตไมไดประเมินสมรรถนะ มีแตเพียงผลสัมฤทธิ์ของงานเทานั้น นอกจากนี้จากการศึกษา
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลในมหาวิทยาลัยอิลลินอยส นครชิคาโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มาตรฐานที่ใชประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลใน
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประกอบดวย  4 ภารกิจ ไดแก การจัดการเรียนการสอนและการเปนที่
ปรึกษานักศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัย การบริหาร แตไมไดมีการประเมินสมรรถนะ และ        
วีซู ยางและยูฮี (Wei-Zhu Yang and Yu He) ศึกษาระบบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูสายอาชีพระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัย โดยพบวาการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูสายอาชีพ 
ประกอบดวย  4 ภารกิจหลักคือ การเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ 
การวิจัยและการบริการสังคม แตไมไดมีการประเมินสมรรถนะเชนกัน สวนมารตินและคณะ (Martin 
Cave,Stephen Hanney,Mary Henkel and Maurice Kogan) ในหนังสือการใชตัวชี้วัดประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับอุดมศึกษา ประเทศอังกฤษ ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินแบงเปน 2 ภารกิจ คือ 
1) การจัดการเรียนการสอน  และ 2) งานวิจัย และเดวิด ลิม (David Lim) ในหนังสือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา บอกวาการประเมินคุณภาพการศึกษา มักจะ
ประเมิน 3 สวน ไดแก การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการสังคม เมื่อพิจารณาแตละ
มาตรฐานสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1.1 งานลําดับรองตามภารกิจองคกร เปนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขที่มี
ความสําคัญที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนองคประกอบที่มีตัวชี ้วัดจํานวนมากที่นํามาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตัวบุคคลตามภารกิจหลักขององคกร ซึ่งประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาองคกร  ตามตําแหนง
หนาที่รองผูอํานวยการ หัวหนางาน หัวหนาภาค และอาจารย อาจารยพยาบาลทุกคนตองทํางานตาม
ภารกิจองคกรและมีงานรองตามโครงสรางองคกร โดยอาจารยทํางาน 2 ลักษณะและถูกประเมินทั้ง
สองสวน คือ ทุกคนตองถูกประเมินตามภารกิจหลัก 5 ภารกิจ และประเมินตามงานลําดับรองที่
อาจารยแตละทานดํารงตําแหนง นอกจากประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแลวองคประกอบอีกสวนที่ตอง
นํามาประเมินดวยคือสมรรถนะ จึงทําใหมาตรฐานนี้มีตัวชี ้วัดที่ใชในการประเมินจํานวนมากกวา
มาตรฐานอื่นๆ โดยมีมาตรฐานยอยอีก 4 มาตรฐานไดแก 1) สมรรถนะประจําสายงาน 2) ผลสัมฤทธิ์
งานลําดับรองงานบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน  3) ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย
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และงานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ 4) ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนา
องคกร  

1.1.1 สําหรับสมรรถนะประจําสายงานที่ประกอบดวย ตัวชี้วัดความมั่นใจของ
ตนเอง(self confidence) ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding)  ความยืดหยุนผอน
ปรน(flexibility) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(communication & influencing) การเขาใจองคกรและ
ระบบราชการ (organizational awareness) การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) 
การมองภาพองครวม (conceptual thinking) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural 
sensitivity) ความถูกตองของงาน (concern for order)  เปนตัวชี้วัดสมรรถนะที่สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือน (กพ.) นํามาใชในการประเมินสมรรถนะขาราชการโดยเปน
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่กําหนดใหขาราชการแตละกลุมนํามาใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเชน การมองภาพองครวม (conceptual thinking-CT) การสืบเสาะหาขอมูล 
(information seeking-INF) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity-CS) ความ
เขาใจผูอื่น(interpersonal understanding-IU) ความถูกตองของงาน (concern for order-CO) 
ความมั่นใจของตนเอง (self confidence-SCF) ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility-FLX) ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ (communication & influencing-CI)  และการสั่งการตามอํานาจหนาที่ (hold people 
accountable) นอกจากนี้เคอรสเดต (Klerstead) ไดกลาวถึงสมรรถนะในงาน (functional 
competency) ซึ่งเปนสมรรถนะที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ในองคการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับการทํางานในแตละหนาที่ อยางเชน สมรรถนะการมองภาพ
องครวม (conceptual thinking) การสื่อสารจูงใจ (communication and influencing)  ความมั่นใจ
ของตนเอง (self confidence) ความเขาใจผูอื่น (interpersonal understanding)  ความยืดหยุน
ผอนปรน (flexibility) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) และการสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่ (hold people accountable) เปนสมรรถนะที่สงเสริมใหอาจารยพยาบาล
สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ไดดียิ่งขึ้น สําหรับการวางแผนกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 
และการใหอํานาจผูอื่น (empowerment) เปนสมรรถนะที่อยูในสมรรถนะบริหารตามสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชพลเรือน (ก.พ.) แตทั้งนี้อาจเนื่องจากอาจารยพยาบาลทุกคนตองทําหนาที่ทั้ง
อาจารยผูสอนและหัวหนางานตางๆไปพรอมๆกัน จึงทําใหสมรรถนะทั้งสองนี้มีความจําเปนที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งแตกตางจากขาราชการครูหนวยงานอื่นที่แยกสายผูสอนกับผูบริหาร
ออกจากกันอยางชัดเจน และจิรประภา อัครบวร กลาววาสมรรถนะในตําแหนงหนึ่ง ๆ จะ
ประกอบดวย 3 ประเภท ไดแกสมรรถนะหลัก (core competency) คือพฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนใน
องคการตองมี เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององคการ สมรรถนะบริหาร (professional 
competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการบริหารที่บุคลากรในองคการทุกคนจําเปนตองมี
ในการทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จ และสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศนขององคการ สมรรถนะเชิง
เทคนิค(technical competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพที่จําเปนในการนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน  สอดคลองกับเดวิด แมคคลีแลนด (David McClelland)  
ไดทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
พอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม มีผลการทํางานที่แตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาทําให
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สรุปไดวา บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ สวนสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
ไดเสนอรูปแบบของสมรรถนะ (competency Model) มีดวยกัน 5 กลุม คือ 1) สมรรถนะหลัก(core 
competency เปนสมรรถนะที่สะทอนคานิยมหลักที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกคนในองคกรเปน สรรรถนะหลักรวมที่องคกรคาดหวังใหพนักงานทุกคนทุกตําแหนงงานตอง“มี” 
2) สมรรถนะบริหาร (managerial competency หมายถึง กลุมสมรรถนะที่เกี่ยวของกับ“ทักษะ”
ดานการบริหารจัดการ โดยองคกรคาดหวังใหพนักงานในตําแหนง“หัวหนางาน” หรือผูที่ตองบังคับบัญชา
“ลูกนอง” ตองมีทักษะดังกลาว 3) สมรรถนะตามหนาที่ (functional competency) เปนกลุม
สมรรถนะที่เกี่ยวของกับ “ ความรู” และ“ทักษะ” ของกลุมงานหรือฝายงานหนึ่ง ๆ ซึ่งสมรรถนะใน
กลุมนี้จะเปนสมรรถนะรวมของพนักงานทุกคนที่ทํางานในกลุมงานหรือฝายงานนั้นๆ 4).สมรรถนะเชิง
เทคนิค (job or technical competency หมายถึงสมรรถนะที่เกี่ยวของโดยตรงกับ“ความรู” และ 
“ทักษะ”  ที่จําเปนตอการทํางานของพนักงานในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ โดยพนักงานแตละคนจะมี
สมรรถนะแตกตางกันไปตามตําแหนงงานของตน 5) สมรรถนะบุคคล (personal attributes) เปน
กลุมสมรรถนะที่เปนคุณลักษณะที่ซอนอยูในบุคคลแตละคน ซึ่งมีผลอยางมากตอทัศนคติในการ
ทํางาน และความสําเร็จในงานของบุคคล ๆ นั้น และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานได
สรางแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานครูผูสอนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน  
จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะนําสมรรถนะประจําสายงานมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
เปนขอมูลในการพิจารณาการจายเงินเดือนสวนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรม
หลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เปนผลสัมฤทธิ์ของงานลําดับรองงานบริการวิชาการ
มากกวาที่จะเปนสมรรถนะ นํามาใสในมาตรฐานที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการ  
ของอาจารยพยาบาล  

1.1.2 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานบริการวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดวย  9 ตัวแปร ไดแก ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการประจําป 
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ รอยละ
ของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในดานบริการวิชาการ ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารการบริการวิชาการนําสงความรูทางสุขภาพสูชุมชน ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
บริการวิชาการ ที่ใชในการประเมินอาจารยในกลุมงานบริการวิชาการตั้งแตตําแหนงรองผูอํานวยการ 
และอาจารยในกลุมงานที่เปนหัวหนางาน สอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของงานบริการวิชาการ และจากหนังสือการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาของลารรีและจอรน (Larry A.Braskamp and John C.Ory)  กลาววางานบริการสังคม 
หมายถึงการที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน มีการใหความรูและเปนที่ปรึกษาใหแก
ชุมชน  และสําหรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลในมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับงานบริการวิชาการ(service) นั้นเปนการ
ใหบริการผูปวยและการใหบริการชุมชน  นอกจากนี้ เดวิด ลิม (David Lim) ในหนังสือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา บอกวาการประเมินคุณภาพการศึกษา มักจะ
ประเมิน 3 สวน และการบริการวิชาการก็เปนสวนหนึ่งที่ตองถูกประเมิน เปนการใหบริการวิชาการ
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กับชุมชน สวนรอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปนตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวชี้วัดที่ 2 การผลิตบัณฑิต และ2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพการเรียนรู   เปนสิ่งที่อาจารยที่อยูในงานตองจัดบริการดานกายภาพเพื่อเอื้อตอการเรียน 
สอดคลองกับตัวชี้วัดของสภาการพยาบาลตัวบงชี้ที่ 28 สถานที่และอุปกรณการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 27 
หองปฏิบัติการ สวนคาเฉลี่ยสวนระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับตัวชี ้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรและตัวบงชี้ที่ 2.6 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน สําหรับคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไป สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนผลสัมฤทธิ์ที่อยูในมาตรฐานที่1.3 ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัย งานวิจัยมี
การนําผลการประเมินจากอาจารยมาปรับปรุงในการทํางานในปตอไป  สําหรับจํานวนครั้งของการมี
สวนรวมในภารกิจ กิจกรรมขององคกรและการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี แนะนําไปไวที่มาตรฐานที่ 
1.4 งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร   
   มาตรฐานที่ 1.3  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงานกิจการนักศึกษา/
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบดวย 8  ตัวแปร ไดแก ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนให
อาจารยดําเนินการผลิต เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย  สอดคลองกับตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค มีระบบและกลไกลสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาตินานาชาติและมีการเผยแพรงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมหรือการตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนตัวชี้วัดของอาจารยในกลุมงานวิจัยที่จะตอง
มีระบบการสนับสนุนและชวยเหลืออาจารยในการทํางานวิจัยและการเผยแพร  รอยละของผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมทางดานสุขภาพที่นําไปใชประโยชน สอดคลองกับตัวบงชี้ที่ 5 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) เปนตัวชี้วัดผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการงานวิจัย ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดจากองคกรถายทอดสูรองผูอํานวยการกลุมงานวิจัยและอาจารยในกลุมงานวิจัย  สวนระดับ
ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัย 
สอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวบงชี้ที่ 2.7  
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิต เปนการบริหาร
จัดการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการ
เปนการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณสมบัติที่พึ่งประสงคที่ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึ่งมี จึงเปน
หนาที่ของอาจารยในกลุมวิชาการและงานพัฒนานักศึกษาที่จะตองดําเนินการกิจกรรมเหลานี้     
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สวนระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน ระดับความสําเร็จ
ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  สอดคลอง
กับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการโดยสถาบันและองคกร
นักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน ซึ่งเปนบทบาท
ของอาจารยที่อยูในงานกิจการนักศึกษา และพัฒนานักศึกษาที่จะตองพัฒนานักศึกษาใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงค และกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สอดคลองกับตัว
บงชี้ที่ 6.2 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันมีหนาที่ที่จะตองจัดงานทํานุบํารุง
บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการนําผลการประเมินผลสําเร็จของงานมาใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับรอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะ
และอัตลักษณการใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป เปนตัวชี้วัด
ทีค่วรจะอยูในงานบริการวิชาการสอดคลองการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวบงชี้ 5.2.1 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก   สําหรับการ
ดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหนําไปไวในมาตรฐานที่1.1 สมรรถนะประจํา
สายงานเนื่องจากเปนสมรรถนะ สอดคลองกับสมรรถนะประจําสายงานของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล เปนตัวชี้วัดที่ควร
จะอยูในมาตรฐานที่1.4 งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร  สอดคลองการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 การพัฒนาคณาจารยและตัวบงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) และสภาการพยาบาล ตัวบงชี้ที่ 8 การพัฒนา
คณาจารย ซึ่งเปนหนาที่ของอาจารยในกลุมงานแผนยุทธศาสตรที่จะตองดําเนินการพัฒนาอาจารยให
มีความรู ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

   มาตรฐานที่ 1.4  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร  ประกอบดวย  4 
ตัวแปร ไดแกตัวแปร  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน เปนตัวชี้วัดที่
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2553 ตัวบงชี้ที่ 7.2 การ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ซึงเปนหนาที่ของอาจารยในกลุมงานยุทธศาสตรที่จะตองผลักดันให
สถาบันจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน ครอบคลุมพันธะกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานวิจัย มีการรวบรวมความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร  สวนตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี (good practice) สอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2553 ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในขอที่ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชได   นอกจากนี้ตัวชี้วัดรอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน เปน
ตัวชี้วัดที่อาจารยทุกกลุมงานนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรอยละของความสมบูรณ
และทันสมัยของฐานขอมูลในงานที่รับผิดชอบ สอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(สกอ.) พ.ศ.2553 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  เปนหนาที่ของ
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งานยุทธศาสตรที่จะตองจัดใหสถาบันมีอุปกรณ และทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชทั้งระบบเพื่อให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการตัดสินใจได 
   มาตรฐานที่ 2 สมรรถนะบริหาร ประกอบดวย 9  ตัวแปร ไดแก ภาวะผูนํา
(leadership) วิสัยทัศน (visioning) ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) สอดคลองกับ
สมรรถนะที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือน (ก.พ.) นํามาใชในการประเมินสมรรถนะ
ขาราชการโดยเปนสมรรถนะที่นํามาใชกับผูที่ทําหนาที่บริหารในตําแหนงอํานวยการ แตเนื่องจาก
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลตองทํางาน 2 บทบาททั้งอาจารยผูสอนและผูบริหาร จึงสมควรที่จะนํา
สมรรถนะการบริหารมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย สอดคลองกับสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
ไดเสนอรูปแบบของสมรรถนะบริหาร(managerial competency) หมายถึง กลุมสมรรถนะที่
เกี่ยวของกับ“ทักษะ”ดานการบริหารจัดการ โดยองคกรคาดหวังใหพนักงานในตําแหนง“หัวหนา
งาน” หรือผูที่ตองบังคับบัญชา“ลูกนอง” ตองมีทักษะ  นอกจากนี้ เจณศจี ไพบูลยสวัสดิ์ ศึกษาเรื่อง
สมรรถนะหัวหนาแผนก สมรรถนะหลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกคือ ภาวะการเปน
ผูนํา  สอดคลองชวนพิศ สิทธิ์ธาดา ศึกษารูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวารูปแบบสมรรถนะของผูบริหารที่มีประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ 5 
องคประกอบ ซึ่งสมรรถนะดานผูนํา (leadership competency) เปนสมรรถนะหนึ่งที่มีความจําเปน
สําหรับอาจารยพยาบาลที่ทําหนาที่ทั้งอาจารยและผูบริหาร  สําหรับการสั่งสมความชํานาญในงาน
อาชีพ (expertise) การคิดวิเคราะห (analytical Thinking) และสุนทรียะภาพทางศิลปะ(aesthetic 
quality) แตกตางจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือน (ก.พ.) นําสมรรถนะการสั่งสมความ
ชํานาญในงานอาชีพ (expertise) มาใชในการประเมินสมรรถนะขาราชการโดยใชเปนสมรรถนะหลัก 
สวนการคิดวิเคราะห (analytical thinking) และสุนทรียะภาพทางศิลปะ (aesthetic quality)  ใช
เปนสมรรถนะประจําสายงาน และนอกจากนี ้ กาญจชนก ภัทรนิชานันท ศึกษาการวิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะหลัก เพื่อใชในการประเมินขาราชการ  จัดกลุมองคประกอบสมรรถนะหลักได 
7 องคประกอบคือ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการทํางานเปนทีม ดานความสามารถในการเรียนรู ดานคิด
วิเคราะห/สังเคราะห ดานภาษาและการใชเทคโนโลยี ดานการยึดมั่นในความถูกตองและดานการ
สื่อสาร ขอเสนอแนะควรใชสมรรถทั้ง 7 องคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ขาราชการอยางตอเนื่อง   จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําสมรรถนะเหลานี้มาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารยทุกคนทีท่ําหนาที่ทั้งอาจารยผูสอนและผูบริหาร สวนระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหไปไวในมาตรฐานที่ 1.4   
ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร เปนผลสัมฤทธิ์ของงานในฐานะอาจารยผูทําหนาที่บริหาร
ไดแกรองผูอํานวยการทุกคน สําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ผูเชี่ยวชาญ
แนะนําใหไปไวมาตรฐานที่ 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ เปนผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย
สอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.) การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล และระดับความสําเร็จใน
การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหไปไวมาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการ
นักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เปนงานที่อาจารยทุกคนตองทําเพื่อดูแลนักศึกษาใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและจบตามระยะเวลาที่กําหนด เปนภาระหนาที่ที่นํามาใชในการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทุกคน สอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
ภายนอกและสภาการพยาบาล ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระบบและกลไกงานอาจารยที่ปรึกษา 
   มาตรฐานที่ 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ ประกอบดวย 3 ตัวแปร ไดแก
ตัว ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย   ระดับ
ความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับรายวิชาทางการพยาบาล เปนตัวชี้วัดขององคกรที่
ถายลงในภาควิชา สอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบงชี้ที่ 5.1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม อาจารยทุกคนตองจัดบริการวิชาการใหมีการบูรณาการ
กาบงานวิจัยหรืองานการเรียนการสอน  สอดคลองกับอมรรัตน สนั่นเสียง ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยสถาบันราชภัฎภารกิจดานการใหบริการวิชาการ
แกสังคม มีจํานวน 9 ตัวบงชี้  สวนรอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ผูเชี่ยวชาญแนะนําไปไวในมาตรฐานที่ 1.4 งานลําดับรองงานพัฒนาองคกร เปนตัวชี้วัดที่ถาย
ลงกลุมงานทุกกลุม สอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
   มาตาฐานที่ 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ประกอบดวย 6 ตัวแปร 
ไดแก คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คะแนนถวง
น้ําหนักผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  ผลงานวิจัย วิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ(วิจัย/ตํารา) รอยละของผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการเผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพศึกษาทั้ง การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)และสภาการ
พยาบาล  ดังนี้ ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ตัวบงชี้ที่ 6 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน  ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ นอกจากนี้เดวิด ลิม (David 
Lim) ในหนังสือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา บอกวาการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มักจะประเมิน 3 สวน สวนหนึ่งคือ จํานวนผลงานวิจัย ขั้นตอนการบริหารงานวิจัย 
การพัฒนาผลงานวิจัย เดวิดและไว (David Dunkerley and Wai Sum Wong) ในหนังสือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา กลาววาหลักการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย งานวิจัย เชนสนับสนุนการทํางานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนวิจัย
ภายนอก จํานวนศูนยความเปนเลิศ จํานวนงานวิจัยที่ไดรับรางวัล จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
แกสังคม การเผยแพรผลงานวิจัย จํานวนงานวิจัยของนักเรียน มารตินและคณะ (Martin Cave, 
Stephen Hanney,Mary Henkel and Maurice Kogan) ในหนังสือการใชตัวชี้วัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับอุดมศึกษา ประเทศอังกฤษ ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินแบงเปน 2 สวน ไดแก 
1) การจัดการเรียนการสอน 2) งานวิจัย จํานวนงานวิจัยตํารา บทความวิชาการที่เผยแพร บทคัดยอ
ลงวารสาร จํานวนเงินสนับสนุนภายนอกตอจํานวนอาจารย จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย จํานวนวิจัย
ของนักเรียน เปนPeer review งานวิจัย ลารรีและจอรน (Larry A.Braskamp and John C.Ory) 



400 

กลาวในหนังสือการประเมินการทํางานของคณะวาประเมินการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค การ
เขียนตํารา เขียนบทความวิชาการลงวารสาร การแสดงโปสเตอรงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ การวิพากษงานวิจัย สอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาล
ในมหาวิทยาลัยอิลลินอยส นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเมินงานวิจัย(research/ 
scholarship) เปนหัวหนาโครงการวิจัย การไดรับรางวัล การเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ น้ําหนักการ
เผยแพรงานวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัย เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย สอดคลองกับการศึกษาของ
อมรรัตน สนั่นเสียง ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
สถาบันราชภัฎ ภารกิจดานการวิจัย เชนผลงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัย การนําวิจัยไปใชประโยชน  
สําหรับการมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) ผูเชี่ยวชาญแนะนําวาควรจะอยูในมาตรฐาน
สมรรถนะ สอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือน (ก.พ.) นํามาใชในการประเมิน
สมรรถนะหลักขาราชการทุกคน 
   มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค ประกอบดวย  3 
ตัวแปร ไดแก จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาติ จํานวนผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลว
เสร็จและนําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา สอดคลองกับตัวชี้วัดการ
ประเมินสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) และสภาการพยาบาล การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ตัวบงชี้ที่ 6 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน  ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ เปนตัวชี้วัดองคกรถายลงสูรอง
ผูอํานวยการงานวิจัยและอาจารยในงานวิจัย สามารถนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานได แต
ในวิทยาลัยพยาบาลผูเชี่ยวชาญแนะนําวางานสรางสรรคไมไดนํามาใชในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแลว    

   มาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประกอบดวย  4  ตัวแปร ไดแก จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวนครั้งของการมสีวนรวมในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา  เปนตัวชี้วัดที่วัดอาจารยทุกคน     
เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถาบันและองคกรนักศึกษาจัดเพื่อใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึ่งประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินักศึกษา สอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ตัวชี้วัด 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
และตัวชี้วัดที่ 6.1 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    สอดคลองกับการศึกษาของอมรรัตน สนั่นเสียง ศึกษา
การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยสถาบันราชภัฎ ภารกิจดาน
การทํานุบํารุง เชน การเปนที่ปรึกษา การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา และ ชาล ราเจนดรา 
(Rajendra L Chavan) ศึกษาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยม จากการศึกษาพบวา
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครู สําหรับตัวชี้วัดการพัฒนานักศึกษา เชน การนําภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการจัดหลักสูตร มีการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชในการจัดหลักสูตร มีการ
จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต สวนจํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 
ผูเชี่ยวชาญแนะนําวาควรจะอยูในมาตรฐานที่ 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ 
   มาตรฐานที่ 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 4 
ตัวแปร ไดแก ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ ระดับประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดานการบริหารจัดการเรียนการสอน และรอยละของความสําเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เปนตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยทุกคน สอดคลองกับชวาล ราเจนดรา (Chavan Rajendra L) ศึกษาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยม จากการศึกษาพบวาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครู ดานการจัดการเรียน
การสอนมีดังนี้  ดังนี้ 1) ดานหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน ตัวชี้วัด เชน มีการวิเคราะห
หลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ/สถาบัน ผูสอนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีสวนรวมใน
การจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร   2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัด เชน มีการเตรียม
แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนลงในปฏิทิน จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
แลวแตบุคคล การใชเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน การใชเทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับนักศึกษาแตละกลุม ใชมุมอานหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ นําประสบการณที่หลากหลายมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอน ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง สนับสนุนความคิดนอกกรอบ สอนใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการมีปฏิสัมพันธในหองเรียนใชทักษะการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและทักษะการสรุปใหแกนักเรียน สอดคลองกับการศึกษา
ของอมรรัตน สนั่นเสียง ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
สถาบันราชภัฎภารกิจดานการใหการศึกษาวิชาการ เชน มีแผนการสอน การสอนโดยใชเทคนิคตางๆ 
การจัดทําขอสอบ การวิพากษขอสอบ การจัดทําแผนสอน  เปนตน 

  สรุปไดวา มาตรฐานการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 7  
มาตรฐานและ 63 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ 
ภูวิทยพันธ ในหนังสือ Performance Management System (PMS) ไดเสนอแนวคิดรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกลาววาการบริหารผลงานใหเกิดประสิทธิภาพนั้น การวางแผนปจจัย
วัดผลการดําเนินการถือไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญ ปจจัยวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นนั้น 
โดยทั่วไปจะแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) ปจจัยวัดผลงานในเชิงตัวเลข 2) ปจจัยวัดผลงานเชิง
ความสามารถ และ3) ปจจัยวัดผลงานผสมระหวางปจจัยวัดผลงานในเชิงตัวเลข (KPLs) และ
ปจจัยวัดผลงานเชิงความสามารถ (competency) และจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวาเปนวิธีการ
ผสมผสานโดยการนําสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานมาใชในการประเมินการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร  สอดคลองกับสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ในหนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษยดวย 
competency-based HRM  ไดเสนอระบบการบริหารผลงานตามแนวสมรรถนะ คือเปนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการวัดสมรรถนะที่พนักงานใชในการทําใหงานบรรลุผล รวมถึงการ
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พัฒนาใหพนักงานมีระดับสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวัง แทนที่จะเปนการวัดเฉพาะ“ผลลัพธ” ตาม
เปาหมายที่กําหนดเทานั้น สําหรับขั้นตอนการนําแนวคิดสมรรถนะมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ
บริหารผลงานขององคกร มีดังนี้คือ 1) คนหาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับผลงานที่ดีเลิศของตําแหนงงาน
ปจจุบันและอนาคต ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อคนหาสมรรถนะ ของพนักงานที่สามารถตอบสนอง และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธขององคกรทั้งนี้เนื่องจากระบบการบริหารผลงานที่ดี ตองจูงใจให
พนักงานสรางผลงานที่ดีกวาผลงานจริงในปจจุบัน 2) สรางระบบการบริหารผลงานแบบผสม 
(mixed model  performance) เพื่อใชวัดผลลัพธที่เปนผลงานและพฤติกรรมเชิงสมรรถนะ 
(competency) ซึ่งสงผลกระทบตอผลงานในตําแหนงงานนั้น ๆ โดยระบบการบริหารผลงานแบบ
ผสม เปนระบบที่นําผลลัพธเชิงปริมาณที่เปนตัวเลขและผลลัพธเชิงคุณภาพในรูปของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่แสดงออกตามสมรรถนะมาประเมินรวมกัน 

2. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
  การสรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สอดคลองกับแนวทางการจัดคูมือการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งประกอบดวย 8 สวน ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค (objectives) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทําเอกสารเรื่องนี้
ขึ้นมา 2) ขอบเขต (scope) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมือวา
ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนใด? ถึงขั้นตอนใด? หนวยงานใด? กับใคร? ที่ใด? และเมื่อใด? 3) คําจํากัด
ความ (definition) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะ ซึ่งอาจเปนภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกัน 4) หนาที่
ความรับผิดชอบ (responsibilities) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวามีใครบางที่เกี่ยวของกับระเบียบ
ปฏิบัตินั้น ๆ โดยมักจะเรียงจากผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุดลงมา 5) ขั้นตอนการปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติราชการ (procedure) ความหมาย เปนการอธิบายขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด 
วาใคร? ทําอะไร? ที่ไหน? อยางไร? เมื่อใด? โดยสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใช
ขอความอธิบาย หรือการใชตารางอธิบายหรือการใชแผนภูมิหรือการใช flow chart 6) 
เอกสารอางอิง(reference document) ความหมาย เปนการชี้แจงใหผูอาน ทราบถึงเอกสารอื่นใดที่
ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ สมบูรณ ไดแกระเบียบปฏิบัติ
เรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน  7) แบบฟอรมที่ใช (form)  เปน
การชี้แจงใหผูอื่นทราบถึงแบบฟอรมตางๆที่ตองใชในการบันทึกขอมูลผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติงาน
ของกระบวน การนั้นๆ แบบฟอรมที่ใชระบุรายชื่อแบบฟอรมที่ใชติดตามผลการดําเนินงานตาม
คูมือที่แสดงใหทราบถึงแบบฟอรมตางๆ สําหรับการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการนั ้นๆ โดยขอใหแสดงตัวอยางแบบฟอรมไวในภาคผนวก 8) เอกสารบันทึก 
(record) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวาบันทึกใดบางที่ตองจัดเก็บ เพื่อเปนขอมูลหรือหลักฐานของ
การปฏิบัติงานนั้น ๆ พรอมทั้งระบุถึงผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ  
  สําหรับการจัดทําคูมือครั้งนี้ ผูวิจัยไดดัดแปลงวิธีการจัดทําคูมือ โดยนําเสนอสวนประกอบ
ของคูมือเปน 8 สวน ดังนี้คือ  สวนที่ 1) ไดแก บทนํา กลาวถึง ความเปนมาและวัตถุประสงคของการ
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จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน        
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการและขอบเขตของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 2) ไดแก ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลาวถึง สรุป
ภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการดําเนินการโดยรวมของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3) ไดแกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาวถึง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การถายทอดตัวชี้วัด การกําหนดตัวชี้วัด และการกําหนดคาเปาหมาย 
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและคาเปาหมาย สวนที่ 4) การประเมินสมรรถนะ กลาวถึง ความเปนมา 
แนวคิดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ วิธีการใหคะแนนสมรรถนะ สวนที่ 5) รายละเอียด
มาตรฐานความรู และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน กลาวถึง ความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลและผูบริหาร ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะที่
จําเปน ระดับความรูและทักษะของอาจารยพยาบาลแตละระดับ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและ
ชํานาญการพิเศษ สวนที่ 6) มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ กลาวถึง คําอธิบาย
และรายละเอียดของตัวชี้วัดและสมรรถนะ โดยแบงเปนสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับ
สมรรถนะ ประกอบดวย คําจํากัดความ ระดับและรายการพฤติกรรม โดยใชแนวทางพจนานุกรม
สมรรถนะของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ) สวนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน สอดคลองกับ
แนวทางการเขียนคําอธิบายและรายละเอียดของตัวชี้วัดตามพจนานุกรมตัวชี้วัดตามแนวคิดของ 
อาภรณ ภูวิทยพันธ ซึ่งมีรายละเอียดในการเขียน 15 สวน ไดแก 1) ความหมายของ PIs เปนการขยาย
ความเพิ่มเติมถึง PIs ที่จัดทําขึ้นมา เขียนสรุปความหมายของ PIs เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาวา PIs ที่จัดทําขึ้นมีลักษณะเฉพาะเจาะจงอยางไรบาง มี
คําใดบางที่ตองทําความเขาใจใหตรงกัน เชน ความผิดพลาดตองระบุใหชัดเจนวาอะไรผิดพลาด หรือ
กลุมเปาหมายตองระบุใหชัดเจนวากลุมเปาหมาย หมายถึงใคร เปนตน 2) การเขียนมุมมองจะใช
แนวคิดของ balanced scorecard โดยแบงเปน 4 มุมมอง (perspectives) ไดแก 1) มิติดาน
ประสิทธิผล แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 2) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ แสดง
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลดคาใชจายและการลดระยะเวลาในการบริการ  3) มิติ
ดานคุณภาพการใหบริการ แสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ และ4) มิติดานการพัฒนาองคกร  3) วัตถุประสงค การเขียนประโยชน
ของการกําหนด PIs เพื่อทําใหพนักงานรับรูถึงความจําเปนของการจัดทํา PIs และการคัดเลือก PIs ให
เปน KPIs ซึ่งองคการหลายแหงที่กําหนด KPIs ขึ้นมาแลวพนักงานยังไมเขาใจวา KPIs ที่กําหนดขึ้นมี
ประโยชนอยางไร โดยเฉพาะตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น “วัตถุประสงค” ที่เขียนขึ้นจะทํา
ใหพนักงานเขาใจและรับรูถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของ KPIs ที่กําหนดขึ้น 4) การเขียนสูตรคํานวณ
เปนการกําหนดที่มาของการคิดโดยเฉพาะตัวชี้วัดผลงานที่เปนเปอรเซ็นตตองระบุใหไดวาเปอรเซ็นต
ที่กําหนดขึ้นจะวัดจากเรื่องใดบาง ซึ่งการระบุสูตรการคํานวณที่ชัดเจนจะทําใหงายตอการเก็บ
รวบรวมขอมูล และสรุปผลขอมูลที่จัดเก็บในระหวางป 5) การเขียนหนวยวัดจะตองกําหนดเปนคา
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ของตัวเลข เชน จํานวนครั้ง จํานวนเรื่อง จํานวนเงิน จํานวนโครงการ เปอรเซ็นต มูลคา ระยะเวลา  
เปนตน ทั้งนี้การเขียนหนวยวัดที่ชัดเจนจะตองเขียนใหสอดคลองกับชื่อของ PIs เชน จํานวนขอ
รองเรียน หนวยวัด คือ จํานวน เรื่อง หรือยอดขายหนวยวัด คือ จํานวนเงิน เปนตน การระบุหนวยวัด
ที่ชัดเจนจะทําใหเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามหนวยวัดที่กําหนดขึ้น 6) ความถี่ในการเก็บขอมูล เปน
การกําหนดชวงเวลาในการเก็บขอมูลวาจะเริ่มบันทึกขอมูลชวงไหน เพื่อชวยใหผูบริหารของแตละ
หนวยงานมีขอมูลจากผลการปฏิบัติงานจริงเพื่อนํามาใชในการบริหารผลงานของทีมงานไดอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะการนําผลการทํางานจริงของพนักงานแตละคนมาวางแผนปรับปรุงใหผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในชวงถัดไปกอนถึงรอบประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป 
7) ผูกําหนดเปาหมาย โดยสวนใหญผูกําหนดเปาหมายจะเปนผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน 
ยกเวนกรณีที่เปน KPIs รวมที่ตองการใหคาเปาหมายเหมือนกัน สําหรับหนวยงานที่ตองใช KPIs รวมที่
เหมือนกัน หนวยงานที่เปนเจาภาพ KPIs รวมจะเปนผูกําหนดเปาหมายของ KPIS รวมขอนั้น ทั้งนี้
องคการจะตองกําหนดกอนวา 1) KPIs ขอใดที่เปน KPIs รวมบาง 2) KPIs รวมขอใดที่ใชคา
เปาหมายที่เหมือนกัน และ 3) KPIs รวมขอใดที่ใหแตละหนวยงานกําหนดคาเปาหมายเองได ไมใช 
KPIs รวม 8) หนวยงานเจาภาพ เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เก็บขอมูล หาก PIs ขอใดที่ถูก
คัดเลือกใหเปน KPIs รวมหนวยงานเจาภาพจะเปนหนวยงานหลักที่เปนเจาของ KPIs ขอนั้น ยกเวน 
PIs ที่ถูกคัดเลือกใหเปน KPIs แตไมใช KPIs รวมกับหนวยงานอื่น ๆ หนวยงานตนสังกัดนั้นจะเปน
หนวยงานเจาภาพที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลตาม KPIs ที่กําหนดขึ้นของหนวยงานนั้น 9) ที่มาของ
เปาหมาย แหลงขอมูลในการกําหนดคาเปาหมายของ PIs มีที่มาจาก 1) ขอมูลดิบในอดีต (history) 
หมายถึงขอมูลของ PIs ที่ทําไดจริงในอดีตในชวงปที่ผานมา 2) เปรียบเทียบกับ PIs ขององคการ
อื่น ๆ (benchmarking) หมายถึงการตรวจสอบคาตัวเลขหรือคาเปาหมายของ PIs จากองคการอื่น ๆ 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดคาเปาหมายตาม PIs ของหนวยงาน 3) นโยบาย
องคการ (corporate policy) หมายถึงคาเปาหมายที่กําหนดขึ้นจากความตองการของผูบริหาร
ระดับสูง และ 4) การคาดคะเนหรือประมาณการ (forecast) หมายถึงคาเปาหมายที่ไดจากการ
คาดการณเนื่องจากเปน PIs ที่ไมเคยมีการเก็บรวบรวมขอมูลในอดีตที่ผานมา 10) การกําหนดขอมูล
ดิบในอดีตเพื่อนํามาใชเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายในปปจจุบัน ซึ่งการกําหนดคาเปาหมายที่
เหมาะสมนั้นจะตองนําคาของตัวเลขที่ทําไดจริงในปที่ผานมานํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดคา
เปาหมายในปถัดไป ซึ่งจะทําใหองคการสามารถตรวจสอบไดวาผลงานที่ไดจริงมีคาสูง กลาง หรือต่ํา
กวาผลงานที่ทําไดในอดีตที่ผานมาอยางไรบาง 11) การกําหนดคาเปาหมายของปปจจุบันซึ่งสามารถ
กําหนดขึ้นจากขอมูลดิบในอดีต การประมาณการนโยบายองคการหรือเปรียบเทียบกับองคการอื่นๆ 
ทั้งนี้การกําหนดคาเปาหมายปปจจุบัน จะกําหนดขึ้นในชวงตนปโดยการตกลงรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 12) การกําหนดชวงของคาเปาหมายวาจะอยูในคาใดบาง ในที่นี้
กําหนดใหคาเปาหมายอยูระดับที่ “3” หมายถึง ทําไดตามมาดรฐาน ยกเวนวาคาเปาหมายที่มีคาเขา
ใกลคา maximum แลว ไดแก 100% หรือ 0 คาเปาหมายสามารถหยิบมาเปนระดับที่ “4” หรือ “5” 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ PIs ในแตละขอ 13) แผนการดําเนินงานเปนแนวทางหรือกรอบที่จะทํา
ใหคาเปาหมายของ PIs ที่กําหนดขึ้นประสบผลสําเร็จโดยมีกรอบในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 
14) เอกสารที่เกี่ยวของ การระบุเอกสารที่เกี่ยวของไมวาจะเปนแบบฟอรม แบบประเมิน แบบบันทึก 
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หรือรายงานที่จัดทําขึ้น เปนเอกสารที่อางอิงที่ชวยทําใหผูเก็บขอมูลรูวาจะตองเก็บขอมูลผลงานจริง
ตาม KPIs ที่กําหนดขึ้นจากแหลงขอมูลหรือเอกสารใดบาง เอกสารที่เกี่ยวของจะตองระบุใหชัดเจนวา
เปนเอกสารเรื่องอะไร และระบุเฉพาะเอกสารสําคัญและที่เกี่ยวของโดยตรงเทานั้น และ 15) ผูเก็บ
ขอมูลเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหรวบรวม และจัดเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมมาจากคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดของแตละวิทยาลัยที่สรางขึ้นมา ซึ่ง
มีรายละเอียดในการเขียน 11 สวน ไดแก 1) ความหมายของตัวชี้วัด  2) สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด 
3) หนวยวัด 4)เปาหมาย 5) เกณฑการใหคะแนน 6) วิธีวิเคราะหขอมูล 7) เงื่อนไขการนับผลงาน 
8) หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 9) ผูรายงานผลขอมูล 10) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและ 11) หลักฐานที่
ใชวัด สวนที่ 7) การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา กลาวถึง การแจงผลการประเมิน
รายบุคคล การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก  และสวนที่ 8  กลาวถึง แบบฟอรม
ตางๆที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ไดขอคนพบที่เปนประโยชนตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถาบันและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
สามารถนําขอคนพบที่ไดนี้ไปประยุกตใชในเชิงนโยบายและการนําไปปฏิบัติกับหนวยงานของตนใน
บริบทดังตอไปนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติราชการในวงกวางตอไปดังนี้ 

1. ขอเสนอระดับนโยบาย 
1.1 ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาล ควรนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ไป

ประยุกตใชในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  

1.2 สถาบันพระบรมราชชนก ควรจะพิจารณามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไปเปน
มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  

2. ขอเสนอระดับปฏิบัติการและการนําไปใช 
2.1 ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลควรจะนํามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไปใชเปน
แนวทางในในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารยพยาบาล  
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2.2 อาจารยในวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
นํามาตรฐานและตัวชี ้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะของอาจารยทุกคน 

2.3 นําขอคนพบจากการวิจัยไปเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกระดับทราบ เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนการขยายความรูและประสบการณในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยองคประกอบผลการปฏิบัติงานของอาจารยในภาพรวมของอาจารย
ในระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศ 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

3. ควรจะศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานอาจารย
วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหการใหสัมภาษณ 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณ 
 

1. ผอ.ลดาวัลย  ไวยสุระสิงห       ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี 
2. ดร. เพลินตา พรหมบัวศรี       ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี 
3. ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก 
4. ดร.อัฉรา  จั่นเพ็ชร           รองผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 
5. ดร.ลิลลี่ ศิริพร                 รองผูอํานวยการ สถาบันพระบรมราชชนก 
6. ดร.ปทมา แคนยุกต          รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  

ตรัง 
7. ดร.สุนทรี  คําเพ็ง             รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 

พระบาทสระบุรี 
8. ดร.จรัสศรี  เพ็ชรคงรอง      รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  

จักรีรัช 
9. ดร.สุภาวดี  นพรุจจินดา      รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  

สุพรรณบุรี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1.ผศ.ดร ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี 
2.ดร. พรศักดิ์    สุจริตรักษ  ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 
     ราชบุรี 
3. ดร.ปทมา      ทองสม            รองผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  
4.ดร.ชุติมา       มาลัย   รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร  
                                          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
5.ดร.เนติยา     แจมทิม  รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
                                          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือวิทยาลัยท่ีทดลองเครื่องมือ 
 

 1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
 2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุบลราชธานี 
 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 
 4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 
 6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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รายช่ือวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก 
 

1.สวรรคประชารักษ นครสวรรค 15.จันทบุรี 
2.นครลําปาง 16.ชลบุรี 
3.พุทธชินราช 17.นพรัตนวชิระ 
4.เชียงใหม 18.ราชบุรี 
5.พะเยา 19.สระบุร ี
6.อุตรดิตถ 20.เพชรบุรี 
7.นครราชสีมา 21.พระพุทธบาท 
8.สรรพสิทธิประสงค 22.จักรีรัช 
9.ศรีมหาสารคาม 23.สุพรรณบุรี 
10.อุดรธานี 24.สุราษฎรธานี 
11.สุรินทร 25.สงขลา 
12.ขอนแกน 26.นครศรีธรรมราช 
13.จังหวัดนนทบุรี 27.ตรัง 
14.กรุงเทพ 28.ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒแิละผูเชี่ยวชาญ 
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                      รายช่ือผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตําแหนง 
ดร.พูลสุข หิงคานนท คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พลเรือตรีหญิง ดร. สุภัทรา เอื้อวงศ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 
พลอากาศตรีหญิง ดร.สุพิศ ประสพศิลป ที่ปรึกษากองทัพอากาศ 
ดร.พิชฌายวีร  สินสวัสดิ ์ หัวหนาภาควชิาการพยาบาลพื้นฐาน บรหิารการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอาย ุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบุรี  
ดร.วัลทณี  นาคศรีสังข รองผูอํานวยการงานกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
ดร.ณัฐปภัสร เจียรภักษดี รองผูอํานวยการงานกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยการสาธารณสุข สุพรรณบุรี 
ดร.วัฒนีย ปานจินดา อาจารยภาควิชาการบริหารการพยาบาล 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ดร.ปรียานุช ชัยกองเกียรติ รองผูอํานวยการงานวิจัย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ตําแหนง 

ดร.พรรณี ไพศาลทักษิน รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 

นางสาวจารุวรรณ รังสิยานนท รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก 

ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

อาจารย วรรณดี เสือมาก รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏรธาน ี

ดร.นิจวรรณ วีรวัฒโนดม รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

ดร. พรฤดี นิธิรัตน รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 

ดร. ณงณภัทร รุงเนย รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี 

อาจารยศิริพร ชุดเจือจีน รองผูอํานวยการกลุมงานแผนและยุทธศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

อาจารย วัจนา สุคนธวัฒน รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
                                 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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   แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญบริหารการศึกษา(อาจารยพยาบาล)  

เร่ือง “มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการของบคุลากร วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราช 

        ชนก กระทรวงสาธารณสุข” 

ผูวิจัย เรืออากาศเอกหญิง จรูญลักษณ ปองเจริญ 

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 ภาควิชาการบรหิารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป  
1.1 ชื่อ-สกุล..........................................................................สถานที่ทํางาน………………………………………………………. 
      เบอรโทรศัพท (มือถือ).........................................................................E-mail ……………………………………………… 
1.2 สังกัด  ………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 ตําแหนงทางการบริหาร 1) รองผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  2) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล    

                 3) รองผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล               4) อื่นๆ………………………………. 

1.4 ประสบการณการบริหาร 1) ต่ํากวา 10 ป   2) 11-20 ป  3) มากกวา 20 ป  

ตอนที่ 2 แนวทางการสัมภาษณ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล สถาบนั

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

1.ทานคิดวามาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาล สถาบันพระบรม

ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ควรเปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ทานมีหลัก/แนวทางในการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรของทานอยางไร เพื่อใหการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของบุคลากร มปีระสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับตาํแหนงหนาที ่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.ความคิดเห็นอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                       ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง 
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แบบสอบถาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่มผีลตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล  
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนางานและ
อาจารยผูสอน วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขที่เปนตัวแทนที่มี
ประสบการณการเปนคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบการวิจัย เรื่องคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทราบมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

1. จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามความเปนจริง ซึ่งคําตอบเหลานี้จะ

ไมเปนผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
วิทยาลยัพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่เรียบรอยแลวกลับคืนที่ เรืออากาศเอกหญิง จรูญลักษณ 

ปองเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ถนนสพุรรณ-ชัยนาท ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000 (ทั้งนี้ไดแนบซองสงคืนมาดวยแลว) โทรศัพท 089-5329552 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงที่กรุณาใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  

         เรืออากาศเอกหญิง จรูญลักษณ ปองเจริญ 

  

     นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

               ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 
 

1. เพศ   ชาย       หญิง 
 

2. อายุ   ไมเกิน 30 ป      31-40 ป 

     41-50 ป      51 ปขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี        ปรญิญาโท   ปริญญาเอก 
     

4. ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน 

      ผูอํานวยการ     รองผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา 

      หัวหนางาน       อาจารยผูสอน 

 5. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติราชการ(ตอบไดมากกวา1ขอ) 

                           เปนผูรับการประเมิน     เปนคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 
ตอนที่ 2  มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบนัพระบรม

ราชชนกกระทรวงสาธารณสุข 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอท่ีตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ของ
ทานวาอยูในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน โดยมี
เกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นมีความจําเปนในการกําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด 

มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นมีความจําเปนในการกําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขมาก 

มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นมีความจําเปนในการกําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขปานกลาง 

มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นมีความจําเปนในการกําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขนอย 

มาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นมีความจําเปนในการกําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขนอยที่สุด 
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คําชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมายถูก   (√ )   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)      
2.  รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สอบ

วัดความรูผานครั้งแรกในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
     

3.  ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต นายจาง  
ผูประกอบการ หรือผูใชบัณฑิต 

     

4.  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและหรืองานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

     

5.  ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ(วิจัย/ตํารา)      
6.  รอยละของการผลิตผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมตอ

อาจารยประจําเทากับ 10 
     

7.  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ/
หรือกิจกรรมนักศึกษา 

     

8.  รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

     

9.  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกับ
รายวิชาทางการพยาบาล 

     

10.  การบริการที่ดี (Service Mind-SERV)      
11.  รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ตามกลุมรายวิชาที่รวมสอน) 

     

12.  จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคม 

     

13.  คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

     

14.  รอยละของรายวิชาทางการพยาบาลที่มีเอกสารคําสอน
เปนรูปเลมสมบูรณกอนเปดภาคการศึกษา 

     

15.  จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาให
มีจิตอาสา 

     

16.  ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของงานที่
รับผิดชอบ 
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ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

17.  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต/การวิจัย/งานสรางสรรค/อื่นๆ 

     

18.  ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (Teamwork)      
19.  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย 
     

20.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรที่
รับผิดชอบ 

     

21.  ระดับความสําเร็จของผลงานวิจัย วิชาการหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

     

22.  จํานวนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและสามารถ
นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารย
ในภาควิชา 

     

23.  จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     

24.  ระดับความสมบูรณและทันสมยัของฐานขอมูลสวนบุคคล      
25.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยความเปน

เลิศตามข้ันตอนของการสงเสริมสุขภาพ 
     

26.  การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
(Integrity) 

     

27.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารย 

     

28.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการสงเสริมการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือ
งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     

29.  คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ      
30.  รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือ

มีการเผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

     

31.  จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ กิจกรรมของ
องคกรและการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี 

     

32.  รอยละของความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลใน
งานที่รับผิดชอบ 

     

33.  การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (Expertise)      
34.  คะแนนประเมินคุณภาพแฟมรายวิชา      
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ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

35.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิด
ประโยชนตอสังคม 

     

36.  ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ      
37.  รอยละของการเบิกจายเงินสนับสนุนงานวิจัย/ตํารา/

นวัตกรรมของอาจารยประจํา 
     

38.  คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ดําเนินงานพัฒนานักศึกษา งานปกครอง งาน 
สวัสดิการ งานแนะแนวและใหคําปรึกษาในระดับดีขึ้นไป 

     

39.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะ
งาน/ความเชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

     

40.  การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)      
41.  ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
     

42.  การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (Caring & 
Developing Others) 

     

43.  ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

     

44.  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต      
45.  ระดับความสําเร็จของการติดตามชวยเหลือบัณฑิตที่

สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตไมผานใน
ครั้งแรก 

     

46.  ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน/การวิจัย 

     

47.  คะแนนถวงน้ําหนักของการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 

     

48.  รอยละของโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในไดรับการติดตามใหมีการดําเนินการตามแผน 

     

49.  คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป 

     

50.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

     

51.  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & 
Influencing) 
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ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

52.  ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

     

53.  การสั่งการตามอํานาจหนาที่(Hold people 
accountable) 

     

54.  รอยละของความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 

     

55.  ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในดานการบริหารจัดการเรียนการสอน 

     

56.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการ
วิชาการนําสงความรูทางสุขภาพสูชุมชน 

     

57.  คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการ
สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

     

58.  รอยละของโครงรางการวิจัยที่ขออนุมัติเงินสนับสนุน
การวิจัยภายในผานการพิจารณาจากคณะกรรม การ
พิจารณางานวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม 

     

59.  จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการ
นักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     

60.  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ 

     

61.  การเขาใจองคกรและระบบราชการ(Organizational 
Awareness) 

     

62.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทําประมวล
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา(มคอ.) 

     

63.  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานตาม
โครงสรางและภาควิชา 

     

64.  การมองภาพองครวม(Conceptual Thinking)      
65.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวิชาการ

ประจําป 
     

66.  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน      
67.  รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม

ทางดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน 
     

68.  รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 
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ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

69.  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุมงาน 

     

70.  ความมั่นใจของตนเอง(Self Confidence)      
71.  ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดาน

กายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
     

72.  การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)      
73.  ระดับความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา
(มคอ.) 

     

74.  ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมการสอบรวบยอด
สถาบันสมทบ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

     

75.  รอยละหนวยงานตนสังกัดท่ีมีความพึงพอใจตอ
สมรรถนะและอัตลักษณการใหบริการสุขภาพของ
บุคลากรภายหลังเขารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป 

     

76.  ความถูกตองของงาน(Concern for Order)      
77.  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหอาจารยดําเนนิการ

ผลิต เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
     

78.  รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและ
นําไปใชประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารย
ในภาควิชา 

     

79.  ภาวะผูนํา(Leadership)      
80.  รอยละของตัวบงชี้คุณภาพที่รับผิดชอบของกลุมงาน

สําเร็จตามเปาหมาย 
     

81.  ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม(Cultural 
Sensitivity) 

     

82.  ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาหรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     

83.  จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
(หนวยชม.ตอสัปดาห) 

     

84.  ความเขาใจผูอื่น(Interpersonal Understanding)      
85.  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการใน

ดานบริการวิชาการ 
     

86.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
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ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

87.  การดําเนินการเชิงรุก(Proactiveness)      
88.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา 
     

89.  ระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิตของ
วิทยาลัยครบทุกดาน 

     

90.  ความยืดหยุนผอนปรน(Flexibility)      
91.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในตามตัวบงชี่ที่รับผิดชอบ 
     

92.  ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของ
วิทยาลัย 

     

93.  คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอ
การจัดการอบรมของงานบริการวิชาการ 

     

94.  การวางแผนกลยุทธภาครัฐ(Strategic Orientation)      
95.  จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาต/ิ 

นานาชาต ิ
     

96.  จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่
ยอมรับระดับชาติ 

     

97.  ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาใน
เรื่องการใหคําปรึกษาทางวิชาการ/การแนะแนวการใช
ชีวิต/การจัดบริการขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ/การเขา
รวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     

98.  สุนทรียะภาพทางศิลปะ(Aesthetic Quality)      
99.  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

จากผูบังคับบัญชา 
     

100. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการ
เรียนการสอน 

     

101. วิสัยทัศน(Visioning)      
102. เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ      
103. การใหอํานาจผูอื่น(Empowerment)      
104. ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา      
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ลําดับที่ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

105. ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี
(Good practice) 

     

106. รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผน 

     

107. ผูนําการเปลี่ยนแปลง(Change Leadership)      
108. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ดานคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต 
     

109. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร (KM)      
110. การควบคุมตนเอง(Self Control)      
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจง 
แบบสัมภาษณถามฉบับนี้สําหรับผูทรงคุณวุฒิ เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลประกอบการ

วิจัยเรื่องคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูทรงคุณวุฒิยืนยันมาตรฐานและตัวชี้วัดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานที่ผูวิจัยคนพบจากงานวิจัย
ในครั้งนี้ เพื่อใหไดคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสม 

 
 ผูวิจัยกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้  
 
         เรืออากาศเอกหญิง จรูญลักษณ ปองเจริญ 
  
     นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
               ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นยืนยันมาตรฐานและตัวชี้วัดของคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามที่ผูวิจัย
คนพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 7 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วดั   

มาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาตรฐานที่ 1 งานลําดับรองตามภารกิจองคกร      

มาตรฐานที่ 1.1 สมรรถนะประจําสายงาน      

ความมั่นใจของตนเอง(Self Confidence)      

ความเขาใจผูอื่น(Interpersonal Understanding)      

ความยืดหยุนผอนปรน(Flexibility)      

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & Influencing)      

การเขาใจองคกรและระบบราชการ(Organizational Awareness)      

การวางแผนกลยุทธภาครัฐ(Strategic Orientation)      

การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)      

การมองภาพองครวม(Conceptual Thinking)      

การใหอํานาจผูอื่น(Empowerment)      

ความถูกตองของงาน(Concern for Order)      

ความเขาใจขอแตกตางทางวฒันธรรม(Cultural Sensitivity)      

การสั่งการตามอํานาจหนาที(่Hold people accountable)      

ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรที่รับผิดชอบ      

มาตรฐานที่ 1.2  ผลสัมฤทธิง์านลําดับรองงานบริการวิชาการ

และการจัดการเรียนการสอน 

     

ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดประชุมวชิาการประจาํป      

คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดการ
อบรมของงานบริการวชิาการ 

     

รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในดานบรกิาร
วิชาการ 

     

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต      

ระดับความพงึพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

     

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการบริการวิชาการ      

คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสงเสริมการ      
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับดีขึ้นไป      

ระดับความพงึพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

     

จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในภารกิจ กิจกรรมขององคกรและ
การปฏิบัติตนเปนขาราชการทีด่ ี

     

มาตรฐานที่ 1.3  ผลสัมฤทธิ์งานลําดับรองงานวิจัยและงาน
กิจการนักศึกษา/งานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

     

ระดับความสําเร็จของการสนบัสนุนใหอาจารยดาํเนนิการผลิต 
เผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

     

รอยละของผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานสุขภาพ
ที่นําไปใชประโยชน 

     

ระดับความสําเร็จของโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
และอัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยครบทุกดาน 

     

ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หรืองานทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมไทย 

     

ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของวิทยาลัย 

     

รอยละหนวยงานตนสังกัดที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะและอตั
ลักษณการใหบริการสุขภาพของบุคลากรภายหลงัเขารับการอบรม
ในระดับดีขึ้นไป 

     

รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาตรงตามแผนพฒันา
รายบุคคล 

     

การดําเนินการเชงิรุก(Proactiveness)      

มาตรฐานที่ 1.4 ผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาองคกร      

ระดับความสําเร็จของการจัดทําวิธีการดําเนินงานที่ดี(Good 
practice) 

     

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการจัดการเรียนการสอน      

รอยละของโครงการของกลุมงานที่ดําเนนิการแลวเสร็จตามแผน      

รอยละของความสมบูรณและทนัสมัยของฐานขอมูลในงานที่

รับผิดชอบ 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาตรฐานที่ 2 สมรรถนะบริหาร      

ภาวะผูนํา(Leadership)      

วิสัยทัศน(Visioning)      

ผูนําการเปลี่ยนแปลง(Change Leadership)      

สุนทรียะภาพทางศิลปะ(Aesthetic Quality)      

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)      

การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (Expertise)      

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน      

ระดับความสําเร็จในการทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา      

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ไดรบัมอบหมายจากผูบังคบับญัชา      

มาตรฐานที่ 3 ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ      

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและหรืองานวจิัย 

     

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการสงเสริมสุขภาพกบัรายวชิา
ทางการพยาบาล 

     

รอยละการเบิกจายงบประมาณในกลุมงานเปนไปตามแผนปฏบิัติราชการ      

มาตรฐานที่ 4 ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ      

คะแนนถวงน้ําหนักของการตีพมิพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

     

คะแนนถวงน้ําหนักผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ      

ผลงานวิจัยวชิาการหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร      

ระดับความสําเร็จในการผลิตผลงานวชิาการ(วิจัย/ตาํรา)      

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือมีการ
เผยแพรหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

     

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)      

มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรมและงานสรางสรรค      

จํานวนงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/ นานาชาต ิ      

จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดานสุขภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ      
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รอยละของนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและนาํไปใช

ประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 

     

มาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารงุศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

     

จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาและ
งานทาํนบุํารุงศลิปวฒันธรรม 

     

จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม      

จํานวนครั้งของการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม      

จํานวนการเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีจิตอาสา      

มาตรฐานที่ 7 ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน      

ระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

     

ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

     

ระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวชิาในดาน
การบริหารจัดการเรียนการสอน 

     

รอยละของความสําเร็จในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา      
 

ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นยืนยันตัวชี้วัดที่เหลือ จํานวน 47 ตัวชี้วัด จากการวิเคราะห
องคประกอบหลัก (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principle  
Component Analysis :PCA) ตามที่ทานเห็นสมควรเพื่อใหไดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมในการ
นําไปสรางคูมือ 

 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด 
เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

1.  รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบวัดความรู
ผานครั้งแรกในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

  

2.  รอยละของนักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในรายวิชา.....ครั้งแรกตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
(ตามกลุมรายวิชาที่รวมสอน) 

  

3.  จํานวนภาระงานการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด(หนวยชม.ตอ
สัปดาห) 

  

4.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดทําประมวลรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) 

  

5.  ระดับความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) 

  

6.  คะแนนประเมินคุณภาพแฟมรายวิชา   

7.  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย   

8.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย   

9.  ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต นายจาง  ผูประกอบการ หรือผูใช
บัณฑิต 

  

10.  ระดับความสําเร็จของการติดตามชวยเหลือบัณฑิตที่สอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตไมผานในครั้งแรก 

  

11.  ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมการสอบรวบยอดสถาบัน
สมทบ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานครั้งแรก 

  

12.  ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ   

13.  ระดับความสมบูรณและทันสมัยของฐานขอมูลสวนบุคคล   

14.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเองตามลักษณะงาน/ความ
เชี่ยวชาญ/สมรรถนะ 

  

15.  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ที่
รับผิดชอบ 

  



452 
 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด 
เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

16.  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานตามโครงสราง
และภาควิชา 

  

17.  รอยละของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 

  

18.  คาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน   

19.  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากพันธะกิจดานการ
ผลิต/การวิจัย/งานสรางสรรค/อื่นๆ 

  

20.  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร (KM)   

21.  รอยละของตัวบงชี้คุณภาพที่รับผิดชอบของกลุมงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 

  

22.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามตัว
บงชี่ที่รับผิดชอบ 

  

23.  รอยละของรายวิชาทางการพยาบาลที่มีเอกสารคําสอนเปนรูปเลม
สมบูรณกอนเปดภาคการศึกษา 

  

24.  จํานวนวัตกรรม/งานสรางสรรคที่แลวเสร็จและสามารถนําไปใช
ประโยชนหรือมีการเผยแพรตอจํานวนอาจารยในภาควิชา 

  

25.  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   

26.  รอยละของการเบิกจายเงินสนับสนุนงานวิจัย/ตํารา/นวัตกรรมของ
อาจารยประจํา 

  

27.  รอยละของการผลิตผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมตออาจารย
ประจําเทากับ 10 

  

28.  การบริการที่ดี(Service mind)   

29.  คะแนนถวงน้ําหนักของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 

  

30.  รอยละของโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยภายในและ
ภายนอกไดรับการติดตามใหมีการดําเนินการตามแผน 

  

31.  รอยละของโครงรางการวิจัยที่ขออนุมัติเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอกผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม 

  

32.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา   

33.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการสงเสริมการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 
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ลําดับที่ ตัวชี้วัด 
เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

34.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือประโยชนตอการ
เรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา 

  

35.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศตาม
ขั้นตอนของการสงเสริมสุขภาพ 

  

36.  ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน
ตอสังคม 

  

37.  ระดับความสําเร็จของการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัย 

  

38.  เปนกรรมการวิชาการ/เปนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ   

39.  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

  

40.  ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรมและอัตลักษณบัณฑิต 

  

41.  คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงาน
พัฒนานักศึกษา งานปกครอง งานสวัสดิการ งานแนะแนวและให
คําปรึกษาในระดับดีขึ้นไป 

  

42.  คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป 

  

43.  ระดับความสําเร็จของอาจารยในการพัฒนานักศึกษาในเรื่องการให
คําปรึกษาทางวิชาการ/การแนะแนวการใชชีวิต/การจัดบริการ
ขอมูลขาวสาร/การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพ/การเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  

44.  การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)   

45.  ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม (Teamwork)   

46.  การควบคุมตนเอง(Self Control)   

47.  การใสใจและการพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing 
Others) 

  

 

ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                         …………………………………………ผูประเมิน           



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
การวิเคราะหความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ 

การวิเคราะหองคประกอบมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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ภาคผนวก ญ 
การวิเคราะหคามัธยฐาน คาพิสัยควอไทลและคาความสอดคลอง 
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ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Q 1 
(5) 

Q 3 
(13) 

Q 2 
(9) 

IQR 

1.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 1 
2.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0 
3.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 1 
4.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
5.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 0 
6.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 4 5 1 4 4 5 5 1 
7.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 
8.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0 
9.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 1 
10.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
11.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 0 
12.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 
13.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 1 4 4 4 1 4 4 5 4 1 
14.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 1 4 4 5 4 1 
15.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 1 
16.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 1 
17.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 0 
18.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 
19.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 2 4 4 5 5 1 
20.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 4 4 2 3 4 5 5 1 
21.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
22.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 4 4 5 5 1 
23.  5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 1 
24.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 5 5 1 
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ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Q 1 
(5) 

Q 3 
(13) 

Q 2 
(9) 

IQR 

25.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 1 
26.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 
27.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 1 4 4 5 5 1 
28.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 
29.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 1 
30.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 1 
31.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4 5 5 1 
32.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 
33.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 0 
34.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
35.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
36.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 
37.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 1 
38.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0 
39.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0 
40.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 1 4 4 5 5 1 
41.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 3 5 4 1 3 4 5 5 1 
42.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 1 4 4 5 5 1 
43.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 5 1 4 5 5 4 5 5 1 
44.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3 5 4 1 3 4 5 5 1 
45.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 0 
46.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 1 
47.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 0 
48.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 0 
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ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Q 1 

(5) 
Q 3 
(13) 

Q 2 
(9) 

IQR 

49.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 1 
50.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 0 
51.  5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 1 
52.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
53.  5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 1 4 5 4 1 4 4 5 5 1 
54.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 
55.  5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 1 4 4 4 1 4 4 5 4 1 
56.  5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 1 
57.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 0 
58.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 1 4 4 5 4 1 
59.  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 5 5 1 
60.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 0 
61. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
62. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
63. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 0 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    เรืออากาศเอกหญิง จรูญลักษณ ปองเจริญ  
สถานท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี 180/1 หมูท่ี 3 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง  
                                          จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2521                    ประถมศึกษาปท่ี 7 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 
                                 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2526                  มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
                                 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2530                     ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี  

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ  
กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2544                      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผูใหญ)  
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

 พ.ศ.2554                      ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
              สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2530  ตําแหนงนายทหารพยาบาล    

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
      กระทรวงกลาโหม  กรุงเทพฯ      
 พ.ศ.2540  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ  

โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช 
จังหวัด สุพรรณบุร ี
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ.2553-ปจจุบัน            ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ (ดานการสอน) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี
จังหวัด สุพรรณบุร ี
สถาบันพระบรมราชชนก   กระทรวงสาธารณสุข                        
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