
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA : Public Sector Management Quality Award) 

                          โ ด ย  ด ร . สุ รพ งษ์  ม า ลี         
  

 PMQA ก็คือ การน าหลกัเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์กรท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงไดรั้บ
การยอมรับเป็นมาตรฐานสากลระดบัโลก มาประยุกตใ์ชพ้ฒันาระบบบริหารจดัการของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยอาศยัหลกัการประเมินองค์กรดว้ยตนเองเป็นการทบทวนส่ิงท่ีองคก์รด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนัเทียบกบัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  เม่ือตรวจพบวา่เร่ืองใดยงัไม่อยูใ่นระบบท่ี
น่าพอใจเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์องคก์รจะไดพ้ฒันาวธีิปฏิบติัเพื่อปรับปรุงองคก์รไปสู่ความส าเร็จ โดยมี
แรงจูงใจในรูปของรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

 ส่วนราชการสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการด าเนินการของส่วนราชการ เพื่อยกระดบัการบริหารจดัการของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถ
ส่งมอบคุณค่าท่ีดีข้ึนทั้งผลผลิตและบริการ ใหแ้ก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงนบัเป็นการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ดว้ย  
                     ส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ได้รับความนิยม
ชมชอบจากผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นอกจากน้ี ยงัมีโอกาสส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พฒันาขีดความสามารถของส่วนราชการอ่ืนๆ โดยการน าเสนอวิธีปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ และ
เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารและแลกเปล่ียนวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของส่วนราชการเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่
ส่วนราชการอ่ืนๆ น าไปประยกุตใ์ชใ้หป้ระสบผลส าเร็จเช่นดียวกนั  

          องคป์ระกอบของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 หลกัพื้นฐานของการบริหารงานคือ การพฒันาคุณภาพ   ไม่เป็นเร่ืองใหม่และเป็น
เร่ืองท่ีท าอยูแ่ลว้ เป็นเร่ืองตอ้งพฒันาคุณภาพอยูแ่ลว้  เช่นธรรมศาสตร์ตอ้งการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
หรือบรรลุอะไร ธรรมศาสตร์ต้องการเป็นเลิศในเร่ืองอะไร  การท่ีหน่วยงานจะเป็นเลิศได ้
หน่วยงานนั้นตอ้งมีคุณภาพ สินคา้บริการของมหาวทิยาลยัตอ้งมีคุณภาพ ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัผลิตตอ้ง
มีคุณภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตอ้งมีการควบคุมคุณภาพคือ Quality Control  เช่นการผลิตหลอดไฟฟ้า 
100 หลอด เสียแค่ 2 % ยอมรับได ้ อาจจะมีหลอดท่ีเสียจ านวนหน่ึง  การควบคุมคุณภาพอยา่งเดียว
ไม่พอ ดงันั้นแนวคิดจึงเปล่ียนไปเป็น Quality Assurance เป็นการประกนัคุณภาพ  ประกนัวา่ลูกคา้
จะไม่ผิดหวงั คนท่ีมารับสินคา้ต่อจากหน่วยเรา หรือจากกองแผนงาน การท่ีจะประกนัคุณภาพได้
ตอ้งมีการบริหารการจดัการ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย เป็นเร่ืองเก่ียวกบั Quality Management 
             ธรรมศาสตร์จะตอ้งท าอะไรบา้ง คุณภาพเกิดจากภาพรวมของทั้งหมด ภาพรวมของ 
PMQA คืออะไร  ท าไมตอ้งท า  จะท าอยา่งไร และมีหลกัการประเมินอะไรบา้ง 
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PMQA เป็นค าท่ีใชใ้นราชการของไทย แต่ค าท่ีเป็นสากลทัว่โลกเขาเรียกวา่ TQA หรือ TQM  
   องค์กรจะเป็นเลิศได้ด้วยการปรับปรุงคุณภาพภาครัฐ ธรรมศาสตร์ต้องการเป็น

Excellence ส่ิงท่ีเป็นขบัเคล่ือนคือคุณภาพจะเป็นการขบัเคล่ือนผลงาน จะเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั  
เป็นตน้  ธรรมศาสตร์จะส่งสินคา้ท่ีมีคุณภาพให้กบันักศึกษา ธรรมศาสตร์จะตอ้งท าอะไรบา้ง 
ภาพรวมของ PMQA มีอะไรบ้าง การประเมินมีหลกัเกณฑ์อะไรบา้ง เกณฑ์ท่ีน ามาใช้ก็มีการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละปี   
 เป้าหมายสูงสุดคือตอ้งการใหเ้กิดผลลพัธ์ จะไดผ้ลลพัธ์น้ี NBMQA จะตอ้งดูคือ  
1. ตอ้งรู้ทิศทางท่ีจะไป  
2. จะไปอยา่งไร 
3. เร่ืองคนของเราจะเนน้เร่ืองไหน HR วเิคราะห์การจดัการความรู้  จะตอ้งดูเร่ืองกระบวนการ
ท างานและค านึงถึงลูกคา้ 
               การน าไปยดึโยงกบั BSC เป็นการบริหารจดัการโดยเป้าหมายสูงสุดคือตอ้งการให้
เกิดผลงานและบรรลุเป้าหมายในทางการเงินซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ยเร่ืองอ่ืนๆเช่นการบริการของ
ลูกคา้  
 1. คนประเภทแรก รู้วา่ตอ้งท าอะไร (Know What to do)  
                        2. คนประเภทท่ีสอง รู้วา่จะท าอยา่งไร (Know How to do) 
 3. คนประเภทท่ีสามรู้เหตุผลวา่ท าไมจะตอ้งท าอยา่งนั้น (Know Reason Why) 
ขณะเจอภาวะวกิฤต มหาวทิยาลยัจะเอาใครออกก่อนจากคน 3 กลุ่มน้ี ถา้มีความจ าเป็นจะตอ้งเอาคน
ใดออกก่อน   เม่ือเราคุยกนัเร่ืองคุณภาพจะขอยกตวัอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองกบอยูใ่นหมอ้ตม้น ้า  แลว้จุด
ไฟ กบมีความรู้สึกเร่ิมผอ่นคลาย พอน ้าเร่ิมเดือดกบก็จะกระโดด ดงันั้นเวลาพดูเร่ืองคุณภาพ เรา
ตอ้งไม่รอเม่ือเกิดวกิฤตแต่เราตอ้งเตรียมพร้อมพฒันาคุณภาพไวก่้อน 
 ในภาคเอกชนนั้นคนกลุ่มแรกท่ีควรตอ้งน าออกไปก่อนคือ รู้วา่ตอ้งท าอะไร (Know 
What to do)  ส่วนคนกลุ่มท่ีสองใหค้นน าออกไป ส่วนคนกลุ่มท่ีสามใหเ้ก็บรักษาเอาไว ้ถา้มีโอกาส
แต่งตั้งให้เป็นนายตอ้งเป็นคนกลุ่มท่ีสาม ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีปฏิบติักนัในภาคเอกชน 
 กรณีของบริษทัเอกชนนั้นจะเนน้ถึงผลก าไรมาก่อนปริมาณงานท่ีท า และส่ิงท่ีท านั้น
ช่วยใหบ้ริษทัฯไดก้ าไรเท่าไร  ส่ิงท่ีนัง่ท  าทั้งปีนั้นช่วยให้องคก์รบรรลุเป้าหมายอยา่งไร ดงันั้นการ
บริหารยคุใหม่นั้นจะตอ้งรู้วา่ท าอะไรไม่ใช่ดูยุง่ทั้งวนัท าใหไ้ม่รู้วา่มนัจะไปตอบโจทยอ์ะไร 
 TQA ทัว่โลกเขาเรียกอยา่งนั้นเพื่อการพฒันาคุณภาพ 
                         ตั้งแต่ 1951 เป็นการเร่ิมตน้รางวลั Deming Prize ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
                        1987 MBNQA ของ USA  ซ่ึงไทยไดไ้ป Copy จากอเมริกามาใชใ้นประเทศไทย 
                        1991 EFQM ของ ยโุรป กรอบการบริหารจดัการคุณภาพ 
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                        2001 รางวลั TQA นั้นเนน้ไปท่ีภาคเอกชนเป็นการใหร้างวลัทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส าหรับภาคราชการไดเ้ปล่ียนมาใชค้  าวา่ PMQA  ประเทศไทยเอาแม่แบบจาก MBMQA  
ในโลกน้ีจะระบุถึง 2 ฝ่ายหลกัๆ คือ อเมริกา (MBMQA) และยโุรป (EFQM)  ส าหรับในเอเชีย  ในปี 
2000 ไทยไดก้ าหนดใช ้TQA  ดงันั้นภาครัฐจึงเปล่ียนเป็น PMQA เพื่อให้เหมาะสมกบัภาครัฐ 
 ธรรมศาสตร์จะตอ้งการเป็นเลิศได ้ ส่ิงท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนคือ คุณภาพ และผลงาน
จะเป็นตวัท่ีธรรมศาสตร์ฝันจะใหเ้ป็นอะไร เป้าหมายสูงสุดของทุกหน่วยงานตอ้งการใหเ้กิดผลลพัธ์
ท่ีตอ้งการจะไดใ้น 4 ปีน้ีตอ้งการอะไร จะไดผ้ลลพัธ์น้ีตอ้งการดูอะไรบา้ง 
 ส่ิงแรกท่ีองค์กรตอ้งรู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหน ผูบ้ริหารองค์กรตอ้งมีความเป็น
ผูน้ าว่าจะต้องเดินไปในทิศทางไหน  เม่ือรู้ทิศทางแล้วจะเดินทางไปอย่างไร  เช่น อธิการบดีมี
ทิศทางแลว้จะเป็นอะไร จะไปอยา่งไร  จึงมีองคป์ระกอบท่ีสองเขา้มาจะไปอยา่งนั้นไดก้็ตอ้งมีเร่ือง
คนเขา้มาจะตอ้งเนน้เร่ืองไหน HR Focus  เร่ืองของขอ้มูลเร่ืองของการวิเคราะห์จดัการความรู้ท่ีมา
สนบัสนุนเพื่อใหเ้ดินทางไปตามทิศทางท่ีไดต้ามตอ้งการแต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งดูแลกระบวนการ 
และทุกกระบวนการจะต้องดูแลถึงผูรั้บบริการ ลูกค้า น้ีก็คือองค์ประกอบของ MBNQA ซ่ึง
องคป์ระกอบต่างๆเหล่าน้ีปัจจุบนัก็น าไปยึดโยงกบั Balanced Scorecard เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิด
ผลงานตามทั้ง 4 มิติ โดยการบรรลุเป้าหมายทางการเงินไดจ้ะตอ้งดูท่ีลูกคา้  กระบวนการภายใน
และการเรียนรู้การพฒันาองคก์ร 
 ปี 2548 รัฐมีนโยบายในการยกระดบัในการบริหารราชการโดยเนน้คุณภาพและแผน
ยทุธศาสตร์ของราชการ 2551-2555  ดงันั้นคนในภาครัฐตอ้งมีความพร้อมในการพฒันาคุณภาพ จะ
เป็นการตอบรับต่อองคก์รเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพราะคุณภาพนั้นจะช่วยใน
การพฒันาการแข่งขนั  คุณภาพจะท าให้การบริการลูกคา้ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดีข้ึน และ
คุณภาพจะเป็นตัวตอบว่าการท าให้องค์กรมีการพฒันาประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน เป็นองค์กรท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง 
 PMQA เม่ือเปรียบเทียบเหมือนบา้น ลกัษณะหลงัคาขา้งบนองคก์รน้ีท าไมถึงตอ้งมี
คณะ หน่วยงาน ส านักวิชาน้ี เหตุท่ีเรามีลักษณะองค์กรน้ี เราถึงมีสภาพแวดล้อมอย่างไร 
สภาพแวดลอ้มภายใน  สภาพแวดลอ้มภายนอก  การเมืองท่ีมีผลกระทบ ธรรมศาสตร์มีความส าคญั
หน่วยงานต่างๆมีความสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียนในการจดัสรรทรัพยากร อุดหนุนแลกเปล่ียน และ
ตวัสุดทา้ยอะไรท่ีเป็นส่ิงส าคญัของธรรมศาสตร์  
  PMQA จากรูปภาพ  ลกัษณะส าคญัขององคก์รท าไมถึงตอ้งมีคณะน้ีเป็นการบ่งบอก
ถึงสภาพแวดลอ้ม ตอ้งติดต่อใครบา้ง อะไรเป็นส่ิงทา้ทายของมธ. ปัจจุบนัมีการพิจารณาวิเคราะห์
ถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน (ประเด็นควรท่ีไดรั้บการปรับปรุง) ความทา้ทาย และปัญหาอุปสรรค ในการ
บริหารงาน เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกลกัษณะธรรมศาสตร์ ตวัหลงัคาบา้นไม่ใช่เกณฑ์แต่เป็นการบอกวา่เรา
บริหารภายใตก้ารบริหารจดัการ เพื่อให้รู้จกัเขา้ใจภายในองคก์รของเรา  ในหมวดน้ีการตั้งองคก์ร
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ของธรรมศาสตร์เราสนบัสนุนใคร เม่ือก่อนธรรมศาสตร์เราสนบัสนุนประชาชน ปัจจุบนัเราตอ้ง
ชดัเจนวา่ คณะพาณิชย ์เราเชิฟใคร ถา้เราเชิฟทั้ง 20 ราย ดงันั้นเราตอ้งชดัเจน 
 ในเชิงของการบริหารจดัการตอ้งลงลึกไปถึงวา่ตอ้งบริการใครบา้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ใครบา้ง  
 1.Direction  ทิศทาง 
 2.Focus  จุดเนน้ 
 3.Allaigment  ท่ีท  าในแต่ละจุดตอ้งมีความเช่ือมโยงกนั 
 4.Result 
ขา้งบนคือ ลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีธรรมศาสตร์ตั้งอยู ่ ส่วนเกณฑน์ั้นประกอบดว้ย 7 ส่วน      
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย 
     1) ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
     2) เกณฑคุ์ณภาพการบริการจดัการภาครัฐ ประกอบไปดว้ยเกณฑ ์7 หมวด คือ 
           หมวด 1 การน าองคก์ร องคก์รจะเป็นเลิศไดต้อ้งมีผูน้ า Leadership ตอ้งวิเคราะห์วา่
จะไปในทิศทางใด Leadership Excellence ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ า จะตอ้งเป็นบทบาทของผูน้ า
จริงๆ ตอ้งวเิคราะห์กนัจริงๆวา่จะไปในทิศทางไหน   เช่นเร่ืองน้ีบอกแลว้ท าไดท้นัทีแสดงถึงการมี
ภาวะผูน้ า  
           หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ เช่น เราเดินทางไปเชียงใหม่ เราก็ตอ้งมีการ
วางแผนในเชิงยทุธศาสตร์วา่จะไปอยา่งไร โดยมีการวเิคราะห์ในการเดินทาง   
           หมวด 3 ท าแลว้เชิฟใคร การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
จากแนวคิดเดิมนั้ นกฎหมายตาม พ.ร.บ.นั้ นบังคับให้ท าแต่แนวคิดใหม่ต้องการอะไร แล้ว
ธรรมศาสตร์ท าอะไร ธรรมศาสตร์เก่งตรงน้ีจึงท าในเร่ืองน้ี  
                       หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ หมวดน้ีนั้นเก่ียวขอ้งกบัทุก
หมวดเก่ียวขอ้งกบั การน าองคก์ร การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ และค านึงถึงผูรั้บบริการ ไม่ไดคิ้ดเอา
เอง ท าบนพื้นฐานของขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง บนพื้นฐานความรู้ต่างๆทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าตั้งอยูบ่นความรู้ 

หมวด 5 การมุ่ ง เน้นทรัพยากรบุคคล  ท่ีจะต้องไปในทิศทางเ ดียวกัน                                    
หมวด 6 การจดัการกระบวนการ เดิมจะเน้นท่ี Produce Control แต่ปัจจุบนัขยบัมาท่ี Process 
Control  
                        หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ  ดงันั้นองคป์ระกอบใหญ่ๆแบ่งออกได ้3 กลุ่ม 
  1-3 เป็นกลุ่มการน าองคก์ร หรือ Leadership Excellent  
  5-6 เป็นหมวดปฏิบติัการ  ใหอ้งคก์รมีความเป้นเลิศดา้นกระบวนงาน 
  4  เป็นมนัสมองขององคก์ร  
  7 ผลผลิตขององคก์ร 
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                           หลงัคาเป็นการเห็นสภาพแวดลอ้ม  ทุกหมวดในน้ีมีความเช่ือมโยงทัว่ทั้งองค์กร 
หมวดท่ี 1-6 เป็นกระบวนการ  หมวดท่ี 7ก็คือ out come  โดยสรุปกรอบของ PMQA ทั้ง 7 หมวด 
ลกัษณะเด่นของประการท่ี 1.คือ เนน้ทั้งตวั process (หมวดท่ี 1-6) และตวั out come (หมวดท่ี 7) 
ประการท่ี 2 ทุกหมวดมีการยึดโยงกนัหมด มีความสัมพนัธ์กนั  
ประการท่ี 3 เป็นกรอบท่ีเนน้ความเป็นเลิศในหมวดท่ี 1-3  เนน้การเป็นเลิศในหมวดปฏิบติั  
  ถา้ท า PMQA แลว้จะเกิด Core Value 11 ประการดว้ยกนั ถา้น าPMQA มาท าแลว้ก็
จะเกิดค่านิยมหลกั 11 ประการ การน าองคก์รและความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความส าคญัของ
พนกังานและลูกคา้ PMQA มุ่งเนน้อนาคตจะเก่ียวขอ้งเร่ืองการวดัผลงาน เช่น มธ. ในปีท่ีผา่นมามี
บณัฑิตจบร้อยละ 99 เป็นผลงานของเม่ือไหร เป็นการวดัผลงานท่ีผ่านมาในอดีต การวดัจ านวน
นกัศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเป็นการวดั Past Performance เป็นการวดัผลงานในอดีตท่ีผา่นมา  เป็นเร่ือง
ของความคล่องตวั สปีดในการปรับตวั นโยบายจะตอ้งไม่น่ิงมีการปรับตวัเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
เปล่ียนแปลงแต่กระแสของคนตามไม่ทนั การเรียนรู้ขององค์กรและของบุคคล  การเรียนรู้ของ
องค์กรคือ ถา้องค์กรประสบปัญหาอุปสรรคในคร้ังหน่ึงแลว้ มีการปรับปรุงองค์กรเม่ือเกิดปัญหา
นั้นอีก  การปรับปรุงนวตักรรมโดยใช้ขอ้มูลมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์ไม่ไดบ้อกว่าท าอะไร ท าแลว้ส่งผล
อะไรดว้ยนั้นคือผลลพัธ์  อีกแนวความคิดหน่ึงคือ การสร้างคุณค่า ท าอยา่งไร กระบวนงานท่ีสร้าง
คุณค่านั้นคืออะไรเป็นการปรับแนวคิดจากภาคเอกชนมาใช้กบัภาคราชการ ผูใ้ช้บริการเป็นการ
สร้างคุณค่าหรือเปล่า คนท่ีเป็นลูกคา้ตอ้งการอะไร   
  เร่ืองของการพฒันาคุณภาพไม่ใช่เร่ืองใหม่ การพฒันาทัว่ทั้งองคก์ร กรอบแนวคิด
ท่ีน ามาใช้ NBMQA มาพฒันาเป็น TQA แต่ละหมวดมีความเช่ือมโยงกนั หมวดท่ี 1-6 เป็นตวั
ขบัเคล่ือน  หมวดท่ี 7 เป็นผลลพัธ์ ถ้าองค์กรมีการบริหารจดัการทั้ง 7 หมวดน้ี ในแต่ละตวัเขาดู
อะไรบา้ง มีการประเมินและดูในประเด็นใดบา้ง   
  ในแต่ละหมวดประกอบดว้ยประเด็นใดบา้ง ดูภาพรวมก่อนในหมวดท่ี 1 ว่าดว้ย
การน าองคก์รและความรับผดิชอบต่อสังคม และมีขอ้ก าหนดต่างๆในกรอบท่ีก าหนดไว ้เกณฑ์ท่ีจะ
น ามาใชว้ดัเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงงาน  หลกัการของการปรับปรุงคุณภาพ
มี 3 รูปแบบ 
  รูปแบบแรก เพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน ส าหรับเกณฑใ์นขั้นพื้นฐานนั้น ก.พ.ร.ตั้งเป้าไวท่ี้
ร้อยละ 80  แต่ตอ้งให้ไดม้าตรฐานในขั้นพื้นฐานก่อน ในปีน้ีท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานจะเป็น
สัญลกัษณ์รูปส่ีเหล่ียม  กรณีของระบบราชการจะเป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 
  การปรับตามเกณฑ์มาตรฐาน  การปรับไปเร่ือย หรือเป็นการปรับแบบก้าว
กระโดด แนวคิดของการปรับปรุงงาน PDCA  ส่วน PMQA  ก็เหมือนกนั ซ่ึงPDCA เป็นเคร่ืองมือท่ี
ง่ายท่ีสุดในการ learning Organization  
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  ธรรมศาสตร์ต้องการก าหนดทิศทางมีอะไรใหม่บ้าง  มีวิสั ยทัศน์อะไร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีวสิัยทศัน์อะไร  วสิัยหรือพิสัยคือ ระยะทางไกล  ทศันะคือการมองเห็น  
เป็นการมองเห็นในระยะทางไกล เป็นการบ่งบอกว่ามหาวิทยาลยัจะไปในทิศทางใด นอกจาก
ก าหนดวสิัยทศัน์จะตอ้งมีการส่ือภายในองคก์รดว้ย เช่น มีการแจกเป็นแผน่พบั หรือมีการสุ่มตรวจ
ดว้ยซ่ึงเป็นกลไกในการติดตาม หมวดน้ีเป็นหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร  หลกักการก ากบัดูแล
อยา่งไร 
  7 หมวดนั้นเป็นมาตรฐานจะเปล่ียนแปลงไปแต่ละปี หมวดท่ี1 ว่าด้วยการน า
องค์กรและรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะเห็นวา่มีขอ้ก าหนดในก ข ค ท่ีเป็นประเด็นท่ีตอ้งด าเนินการ 
ใน 2 ปีแรกนั้น ก.พ.ร. ท าเต็มรูปแบบ ต่อมาปี 2552 นั้นไดข้อเกณฑข์ั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์ท่ีตอ้งท า 
หลักการของการปรับปรุงคุณภาพมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกการปรับปรุงเพื่อให้ได้
มาตรฐาน ซ่ึงก.พ.ร.ไดต้ั้งเป้าของส่วนราชการไวร้้อยละ 80 น้ีเป็นเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในขั้นพื้นฐาน
ของ PMQA  ในขอ้ท่ีมีรูปส่ีเหล่ียมพื้นฐานเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าเป็นภาคบงัคบั พอพื้นฐานเสร็จ  รูปแบบ
ท่ีสองท่ีบางหน่วยงานปรับไดท้นัทีอยา่งในระบบเอกชน รูปแบบท่ีสามจะพบในระบบราชการจะ
ค่อยเป็นค่อยไปอยา่งต่อเน่ือง น้ีคือลกัษณะการปรับปรุงงานใน 3 รูปแบบท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ปรับ
ไปตามมาตรฐาน  ปรับปรุงแบบกา้วกระโดดหรือปรับปรุงไปเร่ือยๆ 
      แนวคิดการปรับปรุงงาน PDCA หรือ PMQA ก็เป็นแนวคิดเดียวกนั Plan Do 
Check Act  จะเป็นเกลียวในการพฒันางานไปเร่ือยๆเป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายท่ีสุดและเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
การเรียนรู้ตลอดเวลาซ่ึงเป็นพื้นฐาน PMQA ในปีน้ีเป็นเร่ืองมาตรฐาน ส่วนในปีหน้าของ
ธรรมศาสตร์เราก็ไปดูแต่ละตวัในหมวดของการวดัองคก์รเป็นอยา่งไร ธรรมศาสตร์ก าหนดทิศทาง
จะตอ้งไปดูอะไรบา้ง มีอะไรท่ีใหม่ เป้าประสงคใ์นระยะสั้น ระยะยาว ผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงั 
แต่ถา้มีกรอบแสดงวา่เป็นภาคบงัคบั พอมีวสิัยทศัน์ วสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์คืออะไร 
พิสัยหรือวิสัยแปลว่า ระยะทางไกล  ทศันะแปลวา่ การมองเห็น วิสัยทศัน์แปลว่า การมองเห็นใน
ระยะทางไกล ทิศทางจะไปในทิศทางไหน แต่ถ้าหากถามในส่วนราชการ 70 -80 เปอร์เซ็นต ์        
จ  าไม่ไดแ้สดงว่า ไม่รู้วา่ทิศทางของมหาวิทยาลยัจะไปอยา่งไรในทิศทางไหน ทิศทางเราท าในเชิง
รูปแบบ เม่ือมีแลว้เราจะส่ือสารใหค้นไดรู้้วา่ธรรมศาสตร์จะไปในทิศทางไหน 
  ในรูปแบบ 1.1 -1.4 นั้นมีแล้ว เจตนารมย์ในหมวดน้ีตอ้งการให้ผูบ้ริหารมีการ
ทบทวนทิศทางขององค์กรและวิธีการท่ีจะท างานไปในทิศทางท่ีก าหนด ดงันั้นหมวดน้ีจึงเป็น
หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร และอีกในเร่ืองของการก ากบัดูแลตนเอง ท าอยา่งไรถึงธรรมศาสตร์จะ
มัน่ใจว่าส่งมอบตรงกบัในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ มีวิธีการก ากบัดูแลให้เราท างานให้ไดเ้ป้าหมายนั้นได้
อย่างไร ก ากบัตนเองจะท าอย่างไรและจะท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร การก ากบัตนเองตอ้งแบ่ง
ด้านอย่างไรบ้าง มีระบบในการทบทวนของงานต่างๆ ในหมวดต่างๆน้ีเก่ียวข้องกับแผนการ
ด าเนินงาน  อีกประเด็นหน่ึงในเร่ืองของ CSR ความรับผิดชอบของสังคม  ซ่ึงระบบราชการนั้นตอ้ง
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รับผิดชอบต่อสังคมอยูแ่ลว้ เอกชนมี CSR เพราะตอ้งแสวงหาก าไร เช่นบริษทั ปูนซิเมนต์  บริษทั
น ้ามนั ก็มีการระเบิดหิน ซ่ึงเกิดฝุ่ นและละอองทัว่ไป ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดโ้กยผลประโยชน์ไปแลว้
มากมาย และการให้ทุนการศึกษาและเร่ืองต่างๆท่ีมีผลต่อสังคม ดงันั้นภาครัฐเองก็ตอ้งดูแลเร่ืองน้ี
เช่นกนั ในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมหวัใจจริงๆก็คือ จะดูแลไม่ให้มีผลกระทบทางลบต่อสังคม
รอบขา้ง จะดูแลไม่ใหเ้กิดผลกระทบอยา่งไร เช่นการท่ีเราเปิดมหาวทิยาลยัรอบร้ัวมหาวิทยาลยัมีผบั
และมีคาราโอเกะ ประเด็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ถา้มหาวิทยาลยัได้ท า
อะไรออกไปแลว้ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมเราจะมีมาตรการอยา่งไร 
  หมวด ข. วิธีการท างานอย่างมีจริยธรรมตอ้งกลบัไปดูท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้มี
จรรยาในวิธีการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีการปฏิบติัต่อคนแต่ละกลุ่มอย่างไรใน
สถาบนัการศึกษา 
  หมวดท่ี 3 ท าง่ายท่ีสุดส่วนราชการมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนุนชุมชน ดงันั้น
หมวดในการน าองคก์รจะท าใหรู้้วา่ทิศทางจะไปทางไหนอยา่ใหก้ระทบต่อสังคม 

หมวดท่ี 2 เม่ือเรารู้ทิศทางแลว้จะไปทางไหน เช่นจะเดินทางไปเชียงใหม่มีหลาย
ทาง ทางรถยนต ์เคร่ืองบิน รถไฟ ซ่ึงตอ้งมีการวางแผน การจดัท ายทุธศาสตร์ แผนระยะยาวของทาง
ราชการ คือ แผนบริหารราชการ 4 ปี  แผนปฏิบติัราชการ 1 ปี  ในการจดัท าแผนมีการวิเคราะห์
ปัจจยัภายใน ภายนอก ก็คือการท า SWOT  การจดัท าแผนยุทธศาสตร์มีเป้าประสงคใ์นการบรรลุ
ชดัเจน เม่ือท าไปแลว้เก่ียวขอ้งกบัใครในส่วนผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย เป็นการตอบเป้าประสงคใ์นระยะสั้น
และระยะยาวดว้ย  เม่ือท ายุทธศาสตร์แลว้เราไม่ตอ้งการให้มีการนาโตห้รือการไม่ให้ความร่วมมือ  
หรือ SPOTS  S = Strategic    P= plane  O= on  T= Talk  S=  Shelf  คือ แผนยุทธศาสตร์ถูกวางไว้
บนห้ิง  จึงมีการถูกก ากบัดว้ย 2.2 เม่ือท าข้ึนมาแล้วไม่ได้อยู่ท่ีบนกระดาษแบบเดียว เม่ือท าข้ึน
มาแล้วก็ต้องไปสู่การถ่ายทอดปฏิบัติด้วย การท่ีจะถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้ ดูได้จากแผน
ยุทธศาสตร์นั้ นได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีแผนเร่ืองคนรองรับไหม  มีแผนบริหารการ
เปล่ียนแปลงไหม มีระบบการวดัผล แสดงว่ามีเร่ืองการถ่ายทอดลงไปแล้ว  เม่ือมีการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์เสร็จแลว้จะตอ้งมีระบบกลไกในการถ่ายทอดเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

หมวดท่ี 3 จะดูในเร่ือง 3.1 ก ใครคือรับบริการ มีส่วนไดส่้วนเสีย เขาตอ้งการอะไร 
มีช่องทางในการรับรู้เรียนรู้  มีการจ าแนกกลุ่มผูรั้บบริการ มีระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตามความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ช่องทางในการส ารวจ น าผลของการส ารวจมาใช้ในการจดัท าแผน  ส่ิงท่ี
ก าหนดเพิ่มข้ึนมาจาก PMQA แลว้ก็คือ นอกจากการมุ่งเนน้ความตอ้งการของผูรั้บบริการตามความ
คาดหวัง เ ข าแล้ว   คว ามต้อ ง ก ารคว ามคาดหวัง จ า กผู ้ รั บบ ริ ก า ร  เ ม่ื อ เ ข า เข้ า ม า ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แลว้เขาคาดวา่จะไดอ้ะไรเม่ือเดินเขา้มากองแผนงาน หรือในหน่วยงานน้ี
แลว้ไดเ้กินกว่าส่ิงท่ีเขาก าหนด แต่ความคาดหวงันั้นจะไดสู้งกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นเม่ือ
วิเคราะห์ลูกคา้จะต้องวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวงัและท่ีส าคญั ในกระบวนการน้ีนั้น
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จะตอ้งให้ไดค้วามเห็นจริงๆจากกลุ่มลูกคา้ แต่ในปัจจุบนัไดน้ าหลกัการตลาดเขา้มาช่วยดว้ย เน้น 
Customer Relation  Management การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 3.2 จึงเป็นการเน้นเร่ือง
ความส าคญัของลูกคา้ เช่น หน่วยงานได้ปรับปรุงงานแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีลดจากเดิม จึงเกิด 
Customer Satisfaction แล้ว ตวัอย่างเร่ือง สุนัขซ้ือแฮมเบอร์เกอร์ สุนัขได้ไปต่อคิวในการซ้ือ
แฮมเบอร์เกอร์ ก็ไดส้ังเกตสุนขัต่อเม่ือสุนขัไปถึงบา้นก็ไดว้นรอบบา้น 3 รอบ แลว้ท าท่าลงัเลจึงกด
กร่ิงท่ีบ้านคร้ังแรกก็เงียบ จึงกดคร้ังท่ีสองประตูบ้านก็เปิดออกมาแล้วคนในบ้านก็กระชากถุง
แฮมเบอร์เกอร์ไปและแตะหมา หมาคุณอฉัริยะอยา่งน้ีแลว้ท าไมคุณจึงแตะมนัท าไม ในสายตาของ
คนขา้งนอกมนัอฉัริยะ แต่ในสายตาของเจา้ของมนัแยเ่พราะมนัลืมเอกุญแจไป น้ีเป็นปรากฏการ์ท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงานตลอดเวลา  มาตรฐานความคาดหวงั Customer Satisfaction จะไม่คงท่ีตามขีด
ความสามารถ  และอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผนวกเขา้มาคือ Customer Relation การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ตวัอยา่งผูพ้ิพากษาท่านหน่ึงมีปัญหากบัสรรพากรภาค เพราะเจา้หนา้ท่ีมีการค านวณเงินภาษี 
จนมีการเรียกตั้งแต่เจา้หน้าท่ีจนถึงผ.อ.ภาคจึงไดเ้ชิญผูพ้ิพากษามาคุยกนัโดยไดเ้ชิญไปพบปะกบั
เจา้หนา้ท่ีและเร่ืองก็ไดยุ้ติลงไดจ้ากท่ีไดมี้การพูดคุย  ส่วนการวดัความพึงพอใจนั้นหน่วยงานต่างๆ
ไดมี้การด าเนินการอยูแ่ลว้ 
  ในส่วนของหมวดท่ี 4 แบ่งเป็นสองด้าน ดา้นแรกดูเร่ืองไอที ขอ้มูลต่างๆการวดั
วิเคราะห์ของส่วนราชการ ในหมวดน้ีเป็นการดูระบบว่ามีการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลใน
เร่ืองผลงานต่างๆหรือเปล่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณและแผน ในส่วนท่ี 4.1 ก. เป็น MIS 
ธรรมศาสตร์จะตอ้งดูกระบวนการสารสนเทศ เช่น Hardware Software และ People ware ในเร่ือง
ความปลอดภยัในการเขา้ใช้ขอ้มูลเป็นเร่ืองของ ก. ความพร้อมใช้ของขอ้มูลว่าถูกตอ้ง เหมาะสม
หรือเปล่า เป็นเร่ืองของ MIS   ข.เป็นเร่ืองของ KM เร่ืองจดัการความรู้ องคค์วามรู้อะไรท่ีจะท าให้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวิชาการและมีการจดัระบบหมวดหมู่มีการ
กระจายความรู้น าไปใช้อย่างไรในหลกัการการจดัการความรู้ ในหมวดท่ี4  เป็นหมวดมนัสมอง  
Infrastructure ท่ีเป็นรากฐานของบา้นมีระบบจดัวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆแค่ไหนมีเร่ืองของการจดัการ
ความรู้อยา่งไร รูปแบบการตอบค าถามจะมีอยู ่2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก what  รูปแบบท่ีสอง how 
What ก็คือ อธิบายวา่คืออะไร   how คืออธิบายวา่ท าอยา่งไร  
  หมวดท่ี 5 เป็นเร่ืองคน  หมวดน้ีท่ีตรงกบั PMQA ท่ีเรียกวา่ HR Focus เร่ืองคนดู
ระบบงานในการบริหารคน การเรียนรู้ของบุคลากรและเร่ืองความผาสุกของบุคลากร  
  เร่ืองระบบงานจุดเนน้ของงานเพื่อจะดูวา่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีระบบในการ
ดึงศกัยภาพของคนออกมาใชป้ระโยชน์ในการขบัเคล่ือนองคก์รไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
  หมวดท่ี 6 เป็นเร่ืองของกระบวนงาน ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แยก 2 
กระบวนงาน  กระบวนงานแรกเป็นกระบวนงานท่ีสร้างคุณค่า  กับอีกกระบวนงานคือ 
กระบวนงานสนบัสนุน  กระบวนงานท่ีสร้างคุณค่า ถา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มียุทธศาสตร์ และ
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เป้าประสงค์อะไรท่ีตอ้งบรรลุ กระบวนงานไหนท่ีบรรลุเป้าประสงค์โดยตรง   เช่น ของบริษทัคา้
ปลีก เซเว่นอีเลฟเวน้ จะมีคลงัสินคา้ท่ีแถวปทุมธานีเวลาร้านไหนพร่องเขาจะมีระบบเขา้ไปเติม
สินคา้ กระบวนงานลอจิสติกนั้นก็คือ กระบวนงานท่ีสร้างคุณค่าท่ีตรงกบัยุทธศาสตร์ของเขาเลย 
เพราะฉะนั้ นธรรมศาสตร์ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าตรงน้ี ในขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่า
กระบวนการอะไรท่ีสร้างคุณค่า ใหท้  าขอ้ก าหนดของกระบวนงานของงานนั้นมาจะท างานให้ถึงจุด
นั้นอยา่งไรแลว้หาทางปรับปรุงแกไ้ขงาน ส่วนกระบวนงานทัว่ไปก็ใหใ้ชก้ระบวนงานปรับปรุงงาน
ตามปกติ 
  หมวดท่ี 7 จะได้หรือไม่ได้จะวดัจากอะไร ส่ิงท่ีวดัจากหมวด 7 ผลลัพทธ์การ
ด าเนินการ เขาวดัด้วย Balanced Scorecard  เขาวดัมิติประสิทธิผล  มิติผูรั้บบริการ   มิติด้าน
ประสิทธิภาพ และมิติด้านพฒันาองค์กร เม่ือท าในหมวดท่ี 1-6 แล้วจะส่งผลในหมวดสุดท้าย  
ประสิทธิผลก็คือแผนยุทธศาสตร์ท่ีท าไวม้นับรรลุผลทั้งหมดหรือไม่   หมวดคุณภาพตวัท่ีจะวดั
ลูกค้าได้ดีท่ีสุดคือ จะดูท่ีระดบัความพึงพอใจ  ส่วนประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ี
ธรรมศาสตร์ก าหนดไวท้  าได้ส าเร็จหรือไม่ กระบวนการเป็นไปตามท่ีก าหนดไหม การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนหรือไม่ การบริหารความเส่ียง การพฒันาองคก์ร มีการพฒันาคนตาม
แผนขีดสมรรถนะไหม ดูเร่ืองการจดัการความรู้ท าไดส้ าเร็จหรือไม่ 
  ถ้า PMQA เข้ามาท่ีธรรมศาสตร์ ทุกหน่วยต้องเข้ามามีส่วนตั้งแต่เร่ิมต้นเลย 
ร่วมมือตั้ งแต่เบ้ืองต้น เม่ือทราบทั้ ง 7 หมวดแล้ว ในแต่ละหมวดมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ธรรมศาสตร์ก็ไปท าให้ได ้จนมาถึงประเด็นสุดทา้ยมาตรวจว่าประเด็นท่ีท าไปน้ีมนัไดผ้ลหรือไม่
บรรลุผลหรือไม่ เอามาตรวจดว้ยอะไร วิธีการสุดทา้ยเอาอะไรมาประเมินหลกั PMQA มีวิธีการ
ประเมินของเขาเรียกวา่ ADLI  ตวั A จะประเมินวา่ธรรมศาสตร์มีกระบวนการท าเป็นระบบหรือ
เปล่า  A คือ Approach มีระบบไหมและท าอย่างเป็นระบบไหม  Deployment ทุกหน่วยเขา้ใจ
ตรงกนัแลว้มาตรฐานการยอมรับในการน าไปใช้ เสร็จแลว้ก็เรียนรู้น าไปใชใ้นจุดอ่ืนๆ ถ่ายทอดให้
คนอ่ืนรู้และเอาไปใชด้ว้ย พอสุดทา้ยเม่ือท าเสร็จแลว้ระบบบูรณาการ ละเอียดถึงขั้นไหน ในหมวด
ท่ี 1 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ จะวดัวา่ ADLI  จะแบ่งระดบัใน  a1 ถึง a5  จะดูเปรียบเทียบกบัผลวา่
คนในธรรมศาสตร์ยอมรับในเร่ืองน้ีหรือไม่  เม่ือมาพิจารณาท่ี d1-d5 วา่มีคะแนนเท่าไหร  เม่ือมา
พิจารณาท่ี L1-L5 ว่ามีคะแนนเท่าไหร และท่ี I ก็เช่นกนั แล้วก็สรุปมาเป็นคะแนน PMQA  
เพราะฉะนั้นเม่ือเรารู้วา่เขาจะประเมินดว้ยหลกั ADLI เม่ือเรารู้แลว้จะประเมินดว้ยหลกัการน้ีก็เอา
หลกัการน้ีมาจบั เพื่อตอ้งการท่ี 5 คะแนนเต็มนั้นตอ้งท าอะไรบา้ง เราก็มาวางแผนแล้วท าให้ได ้
หลักขั้นต้นของ PMQA นั้ นเป็นการประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง แล้วถึงจะนัด
ธรรมศาสตร์มาคุยสัก 3 ชัว่โมง แลว้เอาผลท่ีธรรมศาสตร์ประเมินนั้นมาคุยกนั   
  ประเด็นของ PMQA บอกวา่จะท าอะไร แลว้ไปท าให้ได ้แลว้จะมาวดัในส่ิงท่ีท า 
ระบบก็เป็นอย่างน้ีเอง เพราะเช่ือว่าถ้าท าแบบน้ีก็จะมีการพฒันาคุณภาพไปเร่ือยๆ โดยสรุปท่ี
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บรรยายท าให้รู้ไดว้า่ PMQA คืออะไร มีท่ีมาอยา่งไร มีอะไรเป็นองคป์ระกอบ เกณฑ์คืออะไร การ
ประเมินดว้ย ADLI  เป็นระบบท่ีตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่าย ท าแลว้ตอ้งสอดรับกนั 
  PMQA เป็นการเปิดรับว่าเราจะพฒันาอะไร ทั้ง 7 หมวด   ประการแรกให้ส่วน
ราชการท าแผนพฒันาองคก์รวา่ในปีท่ีผา่นมาเรามีปัญหาอะไรบา้ง เราแกไ้ปไดแ้ลว้หรือยงั ในส่วน
ท่ียงัไม่ไดแ้กจ้ะเป็นประเด็นท่ีตอ้งท าในการท าแผนในปีต่อไป ดงันั้นจะเห็นว่าวงจรจะเช่ือมกนั 
PDCA เป็นวงจร การด าเนินการในปัจจุบนัเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ส่ิงท่ีไดคื้อ โอกาสในการปรับปรุง 
ส่ิงท่ีท าอยู่เทียบกบัเกณฑ์ แล้วอะไรท่ีตกเกณฑ์คือโอกาสในการปรับปรุง ก็มีระเบียบวิธีในการ
ปรับปรุงมาเรียงล าดบัความส าคญัว่าเป็นอย่างไร ก็มีการจดัท าแผนแลว้เปรียบเทียบว่าตอ้งมีการ
ปรับปรุงเป็นวงจร ในกรณีท่ีเราไม่ได้ท  าในปีท่ีแล้วเราก็ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในภาพรวม แลว้อะไรท่ียงัไม่ไดผ้ลก็มาท าเป็นแผนในการ
ปรับปรุงงานต่อไป 
  กรณีของ PART เป็นเร่ืองการประเมินของความคุม้ค่าของการใชเ้งิน การประเมิน
ถา้ดูถึงผลลพัธ์ ผลกระทบก็จะกวา้งกว่าการดูการประเมินท่ีแสดงดว้ยตวัเลข หรือการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดูอะไรบา้ง ก็ดูภาพใหญ่เหมือนกนั ดูตั้งแต่ Readership ผูเ้รียน หลกัสูตร
แต่เฉพาะเจาะจงในเร่ืองการศึกษา ธรรมศาสตร์มีพนัธกิจในเร่ืองการศึกษาจึงตอ้งเน้นในเร่ืองน้ี 
ดงันั้นการท า PMQA ของมหาวทิยาลยัตอ้งมีความเช่ือมโยงกนั ทั้งผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย  
  ปีหน้ามหาวิทยาลยัจะตอ้งเลือกท าแผนพฒันาองค์กร 2 เร่ืองจากหมวดไหนก่อน 
ถา้เป็นกรมท่ีเก่ียวกบัดา้นบริการ ขอให้มีแผนพฒันาองคก์รในหมวด 1 เป็นหมวดท่ีว่าดว้ยการน า
องค์กร กับหมวด 3 การให้ความส าคญักับลูกค้า พอปี2553 ก็ท าหมวดท่ี 5 และ6   แต่ในปี 52  
จ  านวน 2 เร่ือง จาก 2 หมวดจะท าอะไรให้ออกมาเป็นจุดเนน้ชดัๆ หรือมาทางสถาบนัอุดมศึกษาก็มี
รูปแบบท่ีแตกต่างเพราะเรามีระบบการประเมิน และการประกนัคุณภาพ ตอ้งดูว่าในแนวของปี
ถัดไปเขาท าอย่างไร ส าหรับเกณฑ์ประเมินในปีน้ีขอเป็นเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน เม่ือ
ธรรมศาสตร์ท าไปแลว้บางหมวดไดค้ะแนนดีและสูง หรือทั้ง 7 หมวดดีมาก ก็ขอรับรางวลั ซ่ึง ณ 
ปัจจุบนัยงัไม่มีส่วนราชการไหนไดรั้บรางวลั PMQA  ปีน้ีจึงเนน้เอาตวัให้รอดก่อน จุดเนน้ก็คือตอ้ง
มีการท าแผนพฒันาองค์กรตั้งแต่ตน้ปี เม่ือส้ินกนัยายนและเร่ิมเดือนตุลาคมจะรู้แลว้ว่าแผนพฒันา
องคก์รจะเป็นอยา่งไร ตอ้งรีบท าแผนพฒันาองคก์รให้เสร็จซ่ึงเขาให้เวลาตั้ง 3 เดือน เขาให้ส่งแผน
เดือนมกราคม แลว้ก็เร่ิมปฏิบติัไปจนถึงกนัยายนจะเป็นวงจรแบบน้ีไป มหาวิทยาลยัตอ้งไปเตรียม
เร่ืองแผนไหนท่ีเราตอ้งเร่ิมท า ส่วนในระดบัจงัหวดัก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึง เป็นแผนท่ีเขาตอ้งการ
ส่งเสริมทา้ยท่ีสุด  
  การท า PMQA ตอ้งท าทุกหมวด ตั้งแต่หมวดท่ี 1-7 ซ่ึงจะมีการบงัคบัในแต่ละ
หมวดวา่ตอ้งท าในประเด็นใดบา้ง เช่นในปีน้ีจะตอ้งมีจุดเนน้ในแผนพฒันาองคก์รใน 2 เร่ืองตอ้งท า
ทั้งหมด 7 หมวดแลว้แต่วา่จะเนน้ในเร่ืองใด 


