
การจดัการความรู้ 

 

                                                        โดย   นาง สาวพร  บุญม ีและนางหทยัรตัน์   บรรณกจิ 

 

เร่ือง การพฒันาคู่มือการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายขององคก์รสู่ระดบับคุคล  

ปัญหาและสาเหต ุ 

ตามเกณฑต์วับ่งชี ้คุณภาพการศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการกําหนดใหม้กีารถ่ายทอด

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  โดยให้มีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการในการประเมนิผลภายในสถาบนั    มแีผนงานการประเมนิภายในสถาบนั   มกีาร

กําหนดตวับ่งชี้และเป้าหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบนั มกีารจดัทํา  Strategy  

Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรอืเทยีบเท่า  โดยกําหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานให้เชื่อมโยงกบัเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ

สถาบนั  มกีารยนืยนัวสิยัทศัน์และประเด็นยุทธศาสตรข์องสถาบนัอุดมศึกษา มรีะบบในการ

ตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้และเป้าหมายตามคํารบัรองของผู้บรหิารระดบัต่าง ๆ มี

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคํารับรอง มีการนําผลการ

ประเมนิผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารไปเชือ่มโยงกบัระบบการสรา้งแรงจงูใจ 

ในปีการศึกษา 2551 วทิยาลยัได้รบัการประเมนิคุณภาพภายในระดบั สบช. ในเรื่อง

ดงักล่าวพบว่า ไดค้ะแนนผลลพัธเ์พยีงระดบั 2 คะแนน ไม่มพีฒันาการ ไม่บรรลุเป้าหมาย และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้ประเด็นการจดัประชุมชี้แจง

คณาจารย ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจเรื่องแผน เป้าหมาย ตวับ่งชีข้องแต่ละแผน/โครงการ เพื่อสรา้ง

ความตระหนักและปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั และควรจดัใหม้กีารทําคํารบัรองการปฏบิตังิาน

ของผูบ้รหิารทุกระดบั เพือ่การกาํกบัตดิตามและประเมนิผลสาํเรจ็ตามตวับ่งชี ้

ในปีงบประมาณ 2553 ระบบการขึน้เงนิเดอืนของขา้ราชการมรีะบบการเลื่อนเงนิเดอืน

เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยมีการประเมนิในด้านประสิทธิภาพ (Performance) และสมรรถนะของ

ขา้ราชการ ซึง่ตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได ้มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์  วทิยาลยัยงัไมม่คีวามชดัเจน

ในการเกณฑก์ารประเมนิดงักล่าว ดงันัน้ในปีการศกึษา 2552 ต่อเน่ืองปีการศกึษา 2553 ทาง

ทมีอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ ภายใต้กลุม่งานยุทธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ จงึได้มทีําคู่มอืการ

ถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายขององคก์รสู่ระดบับุคคลขึน้  

วิธีการดาํเนินการ 

 1. จดัตัง้คณะทํางานทีเ่ป็นตวัแทนระดบัรองผูอ้ํานวยการ หวัหน้างานทุกคนเขา้มสี่วน

รว่มในการพฒันา 
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2. คณะทาํงานพิจารณาคดัเลือกตวับ่งช้ีสําคญัระดบับุคคล จาํนวน16 ตวับ่งช้ี  โดยหลกัคิด

ของการพฒันาตวับ่งช้ีสาํคญัระดบับุคคล คือนาํมาจากตวับ่งช้ีของแผนยทุธศาสตร์วทิยาลยั ประจาํปี

งบประมาณ 2553 มีจาํนวน  9 ตวั  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีที่อาจารยทุ์กคนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํแผน

ยุทธศาสตร์และสะทอ้นถึงการบรรลุซ่ึงแผนยุทธศาสตร์  ตวับ่งช้ีที่วิทยาลยัทาํ ขอ้ตกลงกบั สบช. 

ปีงบประมาณ 2553 อีกจาํนวน  4   ตวั และ ตวับ่งช้ีที่ยงัเป็นปัญหาสําคญัของการประกนัคุณภาพ

การศึกษาท่ีไดค้ะแนน 0 ติดต่อกนัหลายปี จาํนวน 3 ตวับ่งช้ี  คือ ตวับ่งช้ี การทาํเอกสารคาํสอนและ

ตาํรา  การทาํ KM จากงานวจิยั   และการพฒันาระบบฐานขอ้มูล  

3. กาํหนดนํ้ าหนกัของตวับ่งช้ีทั้ง 16 ตวับ่งช้ี โดยมีหลกัคิดในการให้นํ้ าหนกัของตวับ่งช้ี 

คือ ให้นํ้ าหนักตวับ่งช้ีที่เป็นปัญหาที่มีความเส่ียงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมาย และได้รับภาวะ

คุกคามจากระบบภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงและใชป้ระเมินวิทยาลยั ตลอดจนตอ้งใชค้วามร่วมมือของ

อาจารยทุ์กคนในการใหค้วามร่วมมือช่วยกนัผลิตผลงาน  

4. การมอบหมายให้รองผูอ้าํนวยการแต่ละกลุ่มงานไปดาํเนินการจดัทาํ  KPI  Template 

ของตนเองตามโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบและให้นาํมาเสนอในที่ประชุมของคณะทาํงานเพือ่

พิจารณาร่วมกนั 

 5.  ขณะดาํเนินการพบปัญหาคณะทาํงานติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และมี

ความล่าช้าในการจดัทาํซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขตามแผนที่กาํหนด ทางเลขาคณะทาํงานจึงได้

ดาํเนินการจดัทาํร่าง KPI  Template ให้ครอบคลุม 16 KPI แลว้สําเนาแจกให้ผูอ้าํนวยการ รอง

ผูอ้าํนวยการทุกกลุ่มงานพิจารณาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  ผลการพิจารณา มี

ขอ้เสนอแนะให้มีการปรับแกเ้ฉพาะ KPI  จาํนวนรายวิชาที่ส่งเสริมให้บณัฑิตสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพไดค้ร้ังแรก และ ผูป้ระเมินผลงานวิจยั ทางเลขาคณะทาํงานไดด้าํเนินการนาํไป

ปรับปรุงแกไ้ข  

6. นําเสนอรา่งรายการของ KPI Template ระดบับุคคลในทีป่ระชุมอาจารย ์และอธบิาย

กระบวนการพฒันา KPI และความหมายใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ ไดข้อ้เสนอแนะใหถ่้ายสําเนาให้

อาจารย์ทุกคนไปศึกษาในช่วงวนัหยุด เมื่อมขี้อเสนอแนะให้แจ้งไปยงัทีมคณะทํางาน เพื่อ

ปรบัปรงุแกไ้ข และจดัทาํ แบบลงนาม PA เพื่อใหอ้าจารยไ์ดล้งนาม  โดยมปีระเดน็ขอ้สงสยัและ

ขอ้คดิเหน็ต่อการพฒันา KPI Template  ในตวับ่งชี ้จาํนวนรายวชิาทีส่่งเสรมิใหบ้ณัฑติสอบ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีได้ครัง้แรก ในประเด็น หลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่สนับสนุนการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี   ระดบัคุณภาพการพฒันาสมรรถนะและคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึ

ประสงคร์ายชัน้ปีและ คณุลกัษณะ BCNPY ในประเดน็ ความหมายของ BCNPY   ระดบัคุณภาพ

ของผลงานโครงการ/ ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค/์ การพฒันาความรูท้ีเ่กดิจากการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  

ให้แก้ไขเพิม่เตมิในเกณฑใ์หค้ะแนนด้วย    คุณภาพผลงานวจิยัจากภายนอกสถาบนั ใหเ้พิม่
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เป็นระยะภายใน 2 ปี  ระดบัความสําเรจ็ในการพฒันาการบรหิารคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

PMQA  อาจารยทุ์กคนสามารถสรา้งผลงานตามหมวดคุณภาพได ้ทุกหมวด จากงานประจํา  

ระดบัความสําเรจ็ของบรหิารงบประมาณทีไ่ดร้บั จดัสรร  อาจารยร์ะดบัปฏบิตัสิามารถบรหิาร

งบประมาณได้จาก โครงการที่ทํา   ระดบัความสําเร็จของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารการ

เรียนการสอนและการวิจยั  ระดบับุคคลสามารถทาํไดภ้ายในงานที่รับผิดชอบ ของกลุ่มงานที่ตอ้ง

กาํหนดประเภทขอ้มูลที่สําคญัของกลุ่มงานที่ตอ้งมีเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจ ในการพฒันางานต่อไป

ได ้และเปิดช่องทางของฐานขอ้มูลในรูปแบบ อิเลคทรอนิก ที่บางหน่วยงานสามารถพฒันาไดเ้ช่น 

ฐานขอ้มลูการเงินเป็นตน้  

 7. มีขอ้คิดเห็นของอาจารยต่์อประเด็นการจดัทาํ PA ตามเกณฑ์ KPI Template ท่ีได้

กาํหนดไวด้งัน้ี 

7.1  เป็นเร่ืองยากที่จะให้อาจารยทุ์กคนผลิตผลงานได้ตาม KPI ดงักล่าวเพราะ

เกี่ยวขอ้งกบัภาระงานดว้ย น่าจะให้เป็นทีมเฉพาะตามภาระงานเป็นผูผ้ลิตผลงาน หรืออาจทาํไป

ก่อนแลว้ค่อยมาปรับอีกคร้ังซ่ึงจะตอ้งปรับอยูแ่ลว้ 

7.2 ภาระงานของอาจารยทุ์กคน ไดแ้บ่งตามตาํแหน่งหน้าที ่ที่ตอ้งรับผิดชอบไป

แลว้ อาจารยทุ์กคนมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบใหค้รอบคลุมตามภารกิจของวทิยาลยัท่ีกาํหนด 

7.3  ควรมีการปรับวิธีการคิดและวิธีการทาํงานที่สามารถบูรณาการงานประจาํที่

ปฏิบติัอยู ่ท่ีสามารถตอบตวับ่งช้ีตามยทุธศาสตร์ของวทิยาลยัได ้และน่าจะลองทาํและเรียนรู้ไปดว้ย 

การทาํคร้ังน้ี อาจจะไม่ไดผ้ลตามที่คาดหวงั แต่คุณค่าที่ได ้ทาํให้บุคลากรไดเ้รียนรู้ว่า ตอ้งพฒันา

อะไร และตอ้งเติมเต็มตรงไหน ผูบ้ริหารจะตอ้งมาพฒันาศกัยภาพอาจารยส่์วนใดตามผลงานเชิง

ประจกัษ์ ที่สอดคล้องกบัสมรรถนะของบุคลากรด้วย  และที่สําคญัทาํให้ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ขบัเคลื่อนไปดว้ย  อาจไม่จาํเป็นตอ้งไปพ่วงติดกบัการประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ได ้

เพราะการทาํ PAPI ตอ้งพฒันาไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ถูกกาํหนดมา  และไดเ้รียนรู้ที่จะพฒันาใน

คร้ังต่อไป การทาํร่าง คู่มือ  KPI  Template เล่มน้ีมาจาก ยทุธศาสตร์ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมกาํหนด ตอ้ง

ใชเ้วลาพฒันามาประมาณ 3 เดือน เหมือนเป็นนวตกรรมหน่ึงของวทิยาลยั  

7.4  ควรจะมีการ care ring คนทาํงานก่อนที่จะพูดถึงเร่ืองงาน คนทาํงานรู้สึกถูก

กดดัน กบัส่ิงที่เกิดข้ึน ถ้าทีมงานเหนื่อยก็ควรพกั ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ต้องยอมรับ ถึงแมว้่าจะมี

ขอ้จาํกดัดว้ยเร่ืองเวลา 

7.5  เสนอให้ทาํใบปะหน้าเซ็น PA แยกออกจากตวัรายการ KPI เพราะสามารถ

ปรับ KPI ได ้

7.6 ควรใหเ้วลาอาจารยไ์ดไ้ปศึกษาเพิ่ม เพราะเร็วเกินไปท่ีจะมาใหท้าํ PA  
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ผลลพัธท่ี์ได้ 

 1. ไดคู้่มอืรายละเอยีดตวัชีว้ดัคํารบัรองการปฏบิตัิราชการระดบับุคคลของวทิยาลยั

ประจาํปีงบประมาณ 2553 ทีถ่่ายทอดมาแผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยัและของ สบช. 

บทเรียนท่ีได้รบั :  

 1. การจัดทําตัวชี้ว ัดคํารบัรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ที่ถ่ายทอดมา แผน

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลยัและของ สบช.เพื่อนําไปใช้ได้จรงินัน้ การเตรยีมความพร้อม ของ

บุคลากรมคีวามสําคญัอย่างยิง่ทัง้ในระดบั ทมีผู้บรหิาร ระดบัผู้ปฏบิตั ิให้เหน็ความสําคญัและ

ความจาํเป็นวา่ ทาํไมตอ้งทาํ ไมท่าํแลว้จะเกดิอะไรขึน้และมผีลโดยตรงกบัตนเองและต่อองคก์ร

อย่างไร และอาจต้องนํา Chang Agent จากภายนอกที่เป็นที่ยอมรบัเข้ามาเพื่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลง 

 2. การจดัทําคู่มอืตวัชีว้ดัคํารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบับุคคล ควรมกีารจดัเวทใีห้

วพิากษ์และใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกคนไดม้สี่วนร่วม และต้องทําหลายครัง้จนถงึจุดอิม่ตวัทีค่น

ส่วนใหญ่ยอมรบัและเขา้ใจและสิง่สาํคญัคอืควรใหบุ้คลากรไดรู้ว้า่ตอ้งทาํอยา่งไรในแต่ละตวับ่งชี ้

 3. ควรมกีารทดลองใช้และประเมนิผลงานตามสภาพจรงิ อย่างจรงิจงั เพื่อศึกษาว่ามี

ความเป็นไดม้ากน้อยแค่ไหนทจีะขบัเคลื่อนยทุธศาสตรโ์ดยผูกโยงกบัระดบับุคคล ตวับ่งชีไ้หนที่

บุคลากรสามารถทาํได ้ไม่ได ้หาสาเหตุ จุดอ่อน จุดแขง็ และนํามาพฒันา ปรบัปรุง ในส่วนทีไ่ม่

สามารถทาํได ้ทัง้น้ีในช่วงทดลองใชน้ัน้ น้ําหนักของผลลพัธร์ะดบับุคคลทีจ่ะไปเชื่อมโยงกบัการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่เลื่อนเงนิเดอืนควรใหน้ํ้าหนักไม่มาก และค่อย ๆ ปรบัเพิม่ทัง้น้ีใน

แต่ละช่วงทีม่กีารประเมนิควรนําขอ้มลูสานสนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะหถ์อดบทเรยีนทุกครัง้ 

 4. ควรมกีารกํากบัตดิตาม รายงานผลการตอบสนองต่อตวับ่งชี้ระดบับุคคล ทุกเดอืน 

และเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรได้รบัทราบ โดยรองผู้อํานวยการที่มหีน้าที่ประเมนิและกํากบั

ตดิตามตวับ่งชี้นัน้ ๆ ส่งขอ้มูลให้เลขาคณะทํางานจดัทําฐานข้อมูลทัง้น้ีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้

บุคลากรมคีวามตระหนกัในการเรง่สรา้งผลงานของตนเองและใหม้รีะบบการตรวจสอบผลงานซึง่

กนัและกนัของบุคลากร 

 5. การนําผลลัพธ์การตอบสนองตัวชี้ว ัดระดับบุคคลไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้าง

แรงจูงใจ นัน้มคีวามสําคญัต่อระบบการบรหิารผลลพัธ์ขององค์กร และต้องมรีะบบการจดัเก็บ

ขอ้มลูผลงานระดบับุคคลทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษท์ีส่ามารถตรวจสอบได ้  

 6. สิง่ทีท่า้ทายสําหรบัทมีบรหิารทรพัยากรบุคคล คอื ทําอย่างไรใหบุ้คลากรขององคก์ร

มวีิธีคิดแบบก้าวหน้า (Proactive) นําการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะระบบภายนอกมาบีบให้

เปลีย่นหรอืไมพ่รอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  การดแูลดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษยใ์นบุคลากรตอ้ง

ดแูลทัง้ผูท้ ีทุ่่มเท สรา้งผลงานใหก้บัองคก์ร ขณะเดยีวกนัต้องพฒันาบุคลากรทีม่ขีอ้จาํกดัในการ

ผลติผลงานไปดว้ย สิง่สาํคญับุคลากรเหล่านัน้ตอ้งเปิดใจกวา้งพรอ้มทีป่รบัปรุงและพฒันาตนเอง

     


