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      บทที ่1 
บทน า 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
1. สืบเน่ืองจากส่วนราชการระดบักรมและจงัหวดัทั้งหมดตอ้งเขา้ร่วมการพฒันาการปฏิบติั

ราชการ และการประเมินผลเพื่อรับส่ิงจูงใจ โดยปริมาณของส่ิงจูงใจท่ีจะไดรั้บข้ึนกบัระดบัของผลการปฏิบติั
ราชการตามท่ีท าขอ้ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

2. ผลการประเมินการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2547 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดค้ะแนน 
4.5525 จากคะแนนเต็ม 5 ท าให้มหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัสรรเงินรางวลัจ านวน 16.59 ลา้นบาท โดยไม่รวม
เงินรางวลัส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง   ตั้งแต่ คณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั ข้ึนไป ซ่ึงจะไดรั้บการจดัสรร
ใหอี้กส่วนหน่ึง 

3. ความส าเร็จในภาพรวมของมหาวิทยาลยัดว้ย 4.5525 คะแนน มาจากความร่วมมือร่วมใจ
ของประชาคมธรรมศาสตร์ทุกคน อยา่งไรก็ตาม การวดัและประเมินผลระดบัหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดงันั้นจึงเป็นการสมควร
ท่ีจะทดลองท าการวัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยตามแนวทางที่  ก.พ.ร. ใช้ในการวัดและประเมินผลส่วน
ราชการระดับกรมและจังหวัด ผลการวัดนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการวัดและ
ประเมินผลทีเ่หมาะสมส าหรับหน่วยงานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
2.1 เพื่อทราบระดบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีผลส าเร จ

ของมหาวทิยาลยัตามการวดัและประเมินผลของก.พ.ร.  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2548 
2.2  ศึกษาวิเคราะห์จาการวดัผลหน่วยงานของคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/สถาบนั  เพื่อน าไป

พิจารณาก าหนดเป นตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานต่อไป 
 

3.  วธีิการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร(Document Research) โดยการน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกองบริการ และกองแผนงานมาเป นขอ้มูลในการวดัผลงาน โดยเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละ
หน่วยงานกบัคะแนนค่าพื้นฐานของมหาวทิยาลยั 
 

4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  4.1 ท าให้หน่วยงานไดท้ราบถึง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานเอง จากกรอบการวดัและ
ข้อตกลงท่ีได้ตกลงไว ้โดยผลค่าคะแนนท่ีได้นั้ น และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับผลงานในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยัแลว้ จะตอ้งด าเนินการต่อไปในแต่ละตวัช้ีวดัอยา่งไรบา้ง 
  4.2  แนวทางการวดัผลท่ีไดศึ้กษาน้ีเป นตวัอยา่งในการใชว้ดัผลหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทที ่2   
หลกัและทฤษฎแีนวคิด 
 

1.  การปฏิรูประบบราชการ 
เป นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่านบัตั้งแต่ท่ีทางภาครัฐไดด้ าเนินการปฏิรูประบบราชการมา

จนถึงปัจจุบนั  ก มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กรและปฏิรูปวฒันธรรมในการท างานของขา้ราชการ
และวิธีการต่างๆไม่วา่จะน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากข้ึน  ท าให้การท างานของส่วนราชการนั้น คล่องตวัและ
รวดเร วข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร วในปัจจุบนั จะกล่าวไดว้า่ ส านกังานขา้ราชการพล
เรือน (ก.พ.) เป นผูมี้บทบาทในเร่ืองน้ีมาก 
  เร่ืองของการปฏิรูประบบราชการมีหวัใจ 3 เร่ือง ดงัน้ี  ( โดย คุณหญงิทพิาวดี  เมฆสวรรค์    
เรียบเรียงโดย นางพรรณธิภา  ธนสันติ  น.พ.บ.6 กลุ่มพฒันาวชิาการ  วทิยาลัยการปกครอง) 

“1.  การปรับเปล่ียนบทบาทของขา้ราชการ 
  1.1  เดิมทีจะเน้นของการเป นผูป้ฏิบติัและผูค้วบคุม  ภาคราชการจะเปล่ียนบทบาทจากผู ้
ปฏิบติัมาเป นผูเ้อ้ืออ านวยใหเ้กิดการปฏิบติั (Provider) ไม่ใช่เป น Operator ต่างกนัมาก เหมือนกบัเราให้เงินไป
ซ้ือของหรือจา้งท าของ แต่เราไดข้องเหมือนกนั 
  1.2  เราไม่ควบคุมแต่เราจะเป นผูรั้กษากติกา  ลองนึกถึงผูเ้ป่านกหวีด ผูเ้ป่านกหวีดกบัผู ้
ควบคุมต่างกนั ผลท่ีเกิดข้ึนคลา้ยกนัก คือ ดูแลไม่ให้ใครผิดกติกา  ผิดก ให้ใบเหลืองไป หรืออาจจะให้ใบแดง  
ใชแ้รงงานนอ้ยลงแต่ใชปั้ญญามากข้ึน น่ีคือความหมายยอ่ๆของการปรับเปล่ียนบทบาทของขอ้น้ี 
  1.3  บทบาทเป นผูก้ระตุ้นและส่งเสริม (Promoter)  ดังนั้ นบทบาทท่ีข้าราชการต้อง
เปล่ียนแปลงไปในหลกั 3 ประการดงักล่าวจึงสัมพนัธ์กบัการใชปั้ญญาน่ีคือขา้ราชการยคุศตวรรษท่ี 21  

2. รูปแบบการบริหารของระบบราชการจะเปล่ียนไปเป นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Oriented) คือตอ้งเกิดผลสัมฤทธ์ิ ท่ีน่าพอใจ ท่ีเรียกวา่ Result Based Management (RBM) คือหวัใจ
ของการปฏิรูประบบราชการกระบวนการระบบบริหารต่างๆ จะเป นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3. การบริหารโดยมุ่งท่ีประชาชนเป นศูนยก์ลาง เรียกวา่ People Center ดงัเช่น 3 ประการของ
หวัใจของการปฏิรูประบบราชการ เป นปรัชญาหลกั ท่ีจะเปล่ียนระบบราชการเขา้สู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตอ้ง
ใชพ้ลงัปัญญาและพลงัสมองเป นแรงขบัเคล่ือน” 
 

2. หลกัเกณฑ์วธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีและมติคณะรัฐมนตรี 
  หลงัจากท่ีไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 มาแล้วนั้น  นับเป นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของขา้ราชการไทยท่ีตอ้งมีการ
ปรับตวัเองใหท้นักบัระบบท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดจนมีการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆเพิ่มมากข้ึน เป นตน้ ซ่ึง
ในมาตรา ๓ ของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี5) ไดเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป นมาตรา ๓/
๑ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มีบทบญัญติัในวรรคท่ีวา่   „ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของส่วนราชการ  ตอ้งใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบ
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ของผูป้ฏิบติังาน  การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยขอ้มูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ‟ 
  จากบทบญัญติัของกฎหมายในวรรคดงักล่าวเป นการระบุถึงวิธีการบริหารการท างานของ
ภาคส่วนราชการ  โดยจะเน้นไปถึงผูป้ฏิบติังานว่าตอ้งมีความรับผิดชอบในการงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู่  โดย
บางเร่ืองอาจมีประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  ตลอดจนความโปร่งใสในการท างาน  ตรวจสอบและประเมินผล
การท างานไดด้ว้ย   

ในส่วนของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  ในมาตรา 12 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากบัการปฏิบติัราชการโดยวิธีการจดัท าความตกลงเป นลายลกัษณ์
อกัษร หรือโดยวธีิการอ่ืนใดเพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ” 

  มาตราดงักล่าวเป นการก าหนดถึงวิธีการท่ีจะตอ้งด าเนินการจึงออกมาเป นในลกัษณะค า
รับรองปฏิบติัราชการ ซ่ึงเป นการท าค ารับรองในระดบัผูบ้ริหารสูงสุดจนลงมาถึงผูบ้ริหารระดบักรมและ
ภายในหน่วยงานเดียวกนั 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 กนัยายน พ.ศ.2546) มีมติเห นชอบในหลกัการตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) ไดเ้สนอแนวทางและวิธีการในการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เพื่อเป นการ
ก าหนดแนวทางและส่ิงจูงใจในภาคราชการในการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาระบบราชการและสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งความตอ้งการของระดบัองคก์รและบุคคล  โดย
ส่ิงจูงใจต้องมีความหลากหลายทั้ งท่ีเป นตวัเงินและไม่เป นตัวเงิน และให้ด าเนินการต่อไป  โดยให้รับ
ความเห นและขอ้สังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีให้
ส านกังาน ก.พ.ร. รับไปด าเนินการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ และจดัท ารายละเอียดหลกัเกณฑ์ แนวทางการ
ด าเนินการ  ตลอดจนเอกสารคู่มือท่ีส่วนราชการต่างๆ ตอ้งปฏิบติัให้ชดัเจน  โดยส านกังาน ก.พ.ร. อาจจะจดั
ใหมี้การฝึกอบรมและจดัใหมี้ส่ือการเรียนรู้อิเล กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ขา้ราชการไดศึ้กษาและพฒันา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าในการด าเนินงานแก่หน่วยงานต่างๆและให้หน่วยงานนั้นๆ 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวขอ้ง 
  จึงเป นการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และสอดคลอ้งกบั
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ในมาตรา 12 
 

3. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 
  ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 –พ.ศ.2550) ไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีสนบัสนุนและเช่ือมโยงกนัมีทั้งหมด 7 ยทุธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2550)  โดยคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีนาคม พ.ศ. 2546) ท่ี
ส าคญัดงัน้ีคือ 
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1.  การปรับเปล่ียนกระบวนการและวธีิการท างาน 
2.  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน 
3.  การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
4.  การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
5.  การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยม 
6.  การเสริมสร้างระบบราชการใหท้นัสมยั 
7.  การเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ยทุธศาสตร์ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งในระบบการวดัผลตามตวัช้ีวดัของ ก.พ.ร. นั้น ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์

ท่ี 1 การปรับเปล่ียนกระบวนการและวธีิการท างาน 
ระบบราชการไทยท่ีผา่นมายงัคงมุ่งเนน้ท่ีปัจจยัน าเขา้และรายละเอียด โดยให้ความส าคญัต่อ

ระเบียบปฏิบติัมากกวา่ยทุธศาสตร์และการบรรลุผล ไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการและพยายามสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนเป นหลกั ขาดระบบการตรวจสอบและวิธีการท างานเสียใหม่  โดยให้ยึดวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถตรวจสอบผลงานได ้

จากแผนยทุธศาสตร์ในขอ้ท่ี 1 จึงไดก้ าหนดมาตรการไว ้9 มาตรการดว้ยกนัคือ 
มาตรการ 

1. วางเง่ือนไขให้ส่วนราชการต่างๆน าระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาประยุกต์ใช้อย่าง
จริงจงัโดยให้มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานอยา่งเป นระบบ มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง
กบันโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  โดยให้มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจนเป น
รูปธรรมและสามารถวดัผลไดใ้นทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัองคก์าร (Organization Scorecard) ลงไปจนถึงระดบั
ตวับุคคล (Individual Scorecard) รวมถึงใหแ้ต่ละส่วนราชการจดัใหมี้การรายงานผลสัมฤทธ์ิรายปี เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณะ 

2. ในแผนยุทธศาสตร์นั้น ให้แต่ละส่วนราชการก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดบัคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการและการพฒันาองคก์าร  โดยให้มีการวางแผนการลดตน้ทุน
ค่าใช้จ่าย  การเพิ่มผลผลิต  รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการให้บริการประชาชน 
แบบฟอร์มและวิธีการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้เกิดความเรียบง่าย  รวดเร ว และเสริมสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนผูรั้บบริการ 

3.ปรับเปล่ียนระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการให้มีความทันสมัยมากข้ึน  
โดยเฉพาะการควบคุมก่อนด าเนินงาน เช่น การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายหลงัการด าเนินงาน เช่น 
การตรวจสอบความคุม้ค่าของเงิน (Value-for-money Audit) เป นตน้ 

4.ปรับปรุงระบบการประเมินผลด าเนินงาน  โดยจดัให้มีการเจรจาและท าขอ้ตกลงว่าดว้ย
ผลงานประจ าปี  ให้สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปีกบัหัวหน้าส่วนราชการไวเ้ป นการ
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ล่วงหน้า  รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงดงักล่าวทุกส้ินปีและถือเป น
เง่ือนไขส่วนหน่ึงของการใหเ้งินรางวลัประจ าปีแก่ส่วนราชการ 

5.ให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน/โครงการต่างๆอย่างเป นระบบและ
สม ่าเสมอเพื่อน ามาปรับปรุงให้สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและจดัล าดบัความส าคญัของการ
จดัสรรทรัพยากรใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

6.ในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีว ัด ของแผนยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนินการ  การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน รวมถึงการทบทวน ติดตามและประเมินผลนั้ น  ให้มี
กระบวนการปรึกษาหารือ  การส ารวจและรับฟังความคิดเห นของประชาชน และ/หรือการเปิดให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง 

7.ในการปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการให้บริการประชาชนนั้น ให้แต่ละส่วนราชการ
เสนอแผนในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบปฏิบติัของทางราชการท่ีลา้สมยั ไม่มีความจ าเป น หรือ
อาจเป นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน  โดยเฉพาะการมอบอ านาจการอนุมติั  อนุญาต และการสั่งการ
ต่างๆใหเ้สร จส้ิน ณ จุดใหบ้ริการเดียวกนั 

8.วางกติกาเพื่อใหมี้การแข่งขนัข้ึน  โดยพยายามลดการผกูขาดของหน่วยงานราชการในการ
เป นผูใ้หบ้ริการสาธารณะเองลง และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน หรือองคก์รพฒันาไม่แสวงหาก าไรและองคก์ร
ประชาสังคม สามารถคดัคา้นและเขา้มาด าเนินการแข่งขนัได ้(Contestability)  

9.ให้มีการจดัท าแนวทางและคู่มือการบริหารราชการท่ีดี เพื่อใช้ประกอบในการช้ีแจงท า
ความเขา้ใจเผยแพร่และฝึกอบรม และให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงการใชป้ระโยชน์ใน
ฐานะเป นเคร่ืองมือในการประเมินตนเอง (Self-assessment) ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

เอกสารของงานยุทธศาสตร์และติดตามผล กองแผนงาน  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์)  นั้น ก จะพิจารณาจากแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
(พ.ศ.2548-2551) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยก าหนดเป นประเด นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และน าไปสู่การ
ก าหนดเป นตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประเด นยุทธศาสตร์
ทั้งหมด 5  ยทุธศาสตร์ ท่ีส าคญัคือ 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาคุณภาพทางวิชาการให้เทียบเท่าระดบัมาตรฐานสากล
ของมหาวทิยาลยัชั้นน าในต่างประเทศ 

ประเด นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาไปสู่การเป นมหาวทิยาลยัท่ีใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ประเด นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การให้บริการวิชาการ และให้บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมี
คุณธรรม 

ประเด นยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาประสิทธิภาพของการจดัการภายในองคก์ร 
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ประเด นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จากเหตุผลท่ีมาดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดนั้น ก จะท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ การท่ีภาครัฐไดก้ าหนดให้มี

ตวัช้ีวดัก เพื่อเป นการวดัผลการท างานของหน่วยงานในกระทรวงต่างๆวา่มีการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ และจะตอ้งมีการแกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงในส่วนใด เพื่อให้การท างานนั้นบรรลุเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวต้ามค ารับรองปฏิบติัราชการท่ีได้ลงนามกัน และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการก าหนดรายละเอียดในตัวช้ีวดั ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก คงต้อง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เป นกลางเพื่อใหเ้กิดผลท่ีไดต้รงตามความเป นจริงท่ีไดจ้ากการประเมินผลต่อไป 

 

5. ส านักงานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
ในการก าหนดตวัช้ีวดัและการประเมินผล ทางส านกังานมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

(สมศ.)ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน ในการก าหนดรายละเอียดในตวัช้ีวดัและการประเมินผลตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัผล
หน่วยงานระดบัมหาวทิยาลยั  และเป นการด าเนินงานท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์อง สมศ.ซ่ึงเป นองคก์ารมหาชน 
ดงัท่ีระบุไวใ้นมาตรา 5 ของพระราชบญัญติัองคก์รมหาชน พ.ศ. 2542   

ในเร่ืองการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  การศึกษาอบรมและพฒันา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การพฒันาและส่งเสริมการกีฬา  การส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาและการวจิยั  เป นตน้ โดยตอ้งไม่เป นกิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรเป นหลกั 

จากบทบัญญัติมาตรา 5 ในวรรคสองได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า  ในส่วนของการรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา นั้นเป นกิจการอนัเป นบริการสาธารณะ ซ่ึงก ากับดูแลโดย
ส านกังานมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (สมศ.)  และการด าเนินงานในปัจจุบนัจึงเป นลักษณะท่ีตอ้ง
ร่วมมือกนัระหวา่ง ส านกังานพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กบั ส านกังานมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
(สมศ.) 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ทางสมศ.ไดก้ าหนดไว ้7 มาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

1.มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 
2.มาตรฐานดา้นการวจิยัและงานสร้างสรรค ์
3.มาตรฐานดา้นการบริการวชิาการ 
4.มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
5.มาตรฐานดา้นการบริหารและการพฒันาองคก์ารและบุคลากร 
6.มาตรฐานดา้นการบริการหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
7.มาตรฐานดา้นระบบประกนัคุณภาพ 
 

6. Balanced  Scorecard  (BSC) 
Balanced  Scorecard  (BSC) เป นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบติั (Strategic  Implementation) โดยอาศยัการวดัหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะช่วยท าให้องคก์ร



 7 

เกิดความสอดคล้อง  เป นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเน้นในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร จขององค์กร 
(Alignment and focused) 

เน่ืองจากแนวคิด Balanced Scorecard  เป นแนวคิดท่ีเร่ิมเป นท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
ตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1990  ท าให้หลกัการและแนวคิดของ Balanced  Scorecard  มีการวิวฒันาการและการ
พฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง  คร้ังแรกท่ี Kaplan และ Norton น าเสนอแนวคิดน้ีใน Harvard  Business Review เป น
การน าเสนอแนวคิดท่ีช่วยในการประเมินผลองค์กร  และน าเสนอขอ้มูลหรือรายงานให้ผูบ้ริหาร  โดยอาศยั
มุมมองอ่ืนมากกวา่เพียงแค่มุมมองดา้นการเงิน  จนกระทัง่ในปี 1996 ทั้งสองไดร่้วมกนัเขียนหนงัสือ Balanced 
Scorecard  ข้ึนมา โดยมุ่งเน้นการใช้ Balanced เป นเคร่ืองมือในการส่ือสารกลยุทธ์ และท าให้เกิดความ
สอดคลอ้งเป นหน่ึงเดียวกนัทัว่ทั้งบริษทั   และจากการน าแนวคิดดา้น Balanced Scorecard  ไปใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในองค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ จึงท าให้หลกัการของแนวความคิดน้ีมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองจนในปี  2000  บุคคลทั้งสองไดร่้วมกนัเขียนหนงัสือช่ือ The Strategy-Focused Organization โดย
น าเสนอวา่ Balanced  Scorecard ไม่ไดเ้ป นเพียงระบบในการประเมินผลองคก์ร  แต่ไดก้ลายเป นเคร่ืองมือใน
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัและเคร่ืองมือในการบริหารท่ีช่วยท าให้องคก์รมุ่งเน้นและให้ความส าคญักบักลยุทธ์
มากข้ึน และล่าสุดอาจจะกล่าวไดว้า่ Balanced Scorecard  ไดพ้ฒันาไปอีกขั้นจนปัจจุบนั องคก์รต่างๆเร่ิมปรับ
ใช้ Balanced Scorecard  เป นระบบในการบริหารและจดัการองค์กร (ผศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์  “Balanced  

Scorecard  รู้ลึกในการปฏิบติั” หนา้ 20-23 ,พิมพค์ร้ังท่ี 3  ตุลาคม พ.ศ.2546 ,โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จากหลกัการและแนวคิดความเป นมาดงักล่าวขา้งตน้  จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการน าแนวคิด

ดา้น Balanced Scorecard มาปรับใชโ้ดยไดน้ ามุมมองทั้งส่ีดา้นของ Balanced Scorecard  มาเป นพื้นฐานไดแ้ก่ 
1. มุมมองดา้นการเงิน  
2. มุมมองดา้นลูกคา้ 
3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
จากมุมมองทั้งส่ีดา้นนั้นไดถู้กน ามาใชใ้นภาคเอกชนเป นส่วนใหญ่ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนั

การเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปองค์กรของภาครัฐ ในภาคส่วนของโครงสร้างขององค์กรตลอดจนการน า
เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการท างาน จึงส่งผลให้ต้องมีการพฒันาองค์กรให้
ทนัสมยัและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง   การด าเนินงานของหน่วยงานใน
ภาครัฐจะเน้นถึงบทบาทการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่มุ่งหวงัผลก าไรซ่ึงแตกต่างจากภาคเอกชนโดย
ส้ินเชิง ดงันั้นมุมมองแนวคิดคงแตกต่างกนัไปบา้งแลว้แต่องคก์รต่างๆท่ีน าไปประยุกตใ์ช ้ ในส่วนของภาครัฐ
ไดก้ าหนดมุมมองทั้งส่ีดา้นดงัน้ีคือ 

1. มิติดา้นประสิทธิผลตามยทุธศาสตร์ 
2. มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
3. มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
4. มิติดา้นการพฒันาองคก์ร 
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  การท่ีจะน าแนวคิดของ Balanced Scorecard  มาใชใ้นองคก์ร/หน่วยงานต่างๆไม่วา่จะเป น
ภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัรองลงมา คงตอ้งให้ความส าคญัเป นอย่างมาก
และมีนโยบายชดัเจนในการน า Balanced Scorecard  มาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ให้องค์กรมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง และคงตอ้งให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเห นความส าคญัในเร่ืองน้ีด้วย โดยให้ความร่วมมือท่ีจะ
น าไปใชใ้นทางดา้นบวกและเป นการพฒันาตนเองไปดว้ยพร้อมๆกบัองคก์ร/หน่วยงาน  ผลท่ีไดรั้บก คงบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นการประเมินผลก คงเป นเพียงส่วนหน่ึงในการวดัผลตามตวัช้ีวดัท่ีไดก้  าหนด
ข้ึนของแต่ละหน่วยงาน 
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ก าหนดเฉพาะตัวช้ีวดัในมิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2548  จ  านวน 8 
ตวัช้ีวดั มาเป็นเกณฑ์ในการวดัผลและพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลของแต่ละคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/สถาบนั  
และไดแ้บ่งหน่วยงานออกเป็น 4 กลุ่ม จากจ านวน 21 หน่วยงานดว้ยกนัดงัรายละเอียดในบทถดัไป 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ เป นหน่วยงานท่ีถูกประเมินผลจาก 
ก.พ.ร.ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา จึงเห นความส าคญัและจะได้น าวิธีการดงักล่าวมาใช้ในการวดัผลหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลยั โดยงานยุทธศาสตร์และติดตามผล กองแผนงาน เป นเจา้ภาพในส่วนน้ี จึงไดเ้สนอ
แนวทางเบ้ืองตน้ เพื่อน ามาใชใ้นการวดัผลหน่วยงานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

 

7.  ค าส าคัญ 
7.1 มิติ 4 ด้าน หมายถึง 1. มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  2. มิติด้านคุณภาพการ

ให้บริการ  3. มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  4. มิติดา้นการพฒันาองคก์ร     ซ่ึงเป นการน ามา
ปรับใชก้บัหน่วยงานภาครัฐ 

7.2  Balanced  Scorecard  (BSC) หมายถึง เป นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน า
กลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (Strategic  Implementation) โดยอาศยัการวดัหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะช่วยท า
ให้องค์กรเกิดความสอดคลอ้ง  เป นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร จของ
องคก์ร (Alignment and focused) 

7.3 Key Performance Indicators (KPI) หมายถึง  ตวัช้ีวดัของวตัถุประสงคใ์นแต่ละมิติหรือ
แต่ละดา้น ซ่ึงเป นเคร่ืองมือในการบอกวา่องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 

 
 


