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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากสถาบัน เมือ่ วันที่ 18, 26 พฤศจิกายน และวันที่ 17
ธันวาคม 2546 โดยมี ผศ.วัฒนา ปิน่ เสม เป็นประธาน กรรมการ
ประกอบด้ ว ย รศ.นพคุ ณ สุ ข สถาน นายวชิ ร ฉายสุ ว รรณ
ผศ.วิทยา ประยงค์พนั ธุ์ ผศ.ประทุม พรมมิ นางธันนี พันธ์สวัสดิ์
เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสุกญ
ั ญา ฉัตรเฉลิม เป็น
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมินครั้งนี้ พบว่า วิทยาลัยมี
ความตระหนักต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนด
ปรัชญา ปณิธาน ฯลฯ ที่ชัดเจน และได้ดำเนินงานสนับสนุน
ตามภารกิจ ได้แก่ สนับสนุนปัจจัยสื่อการสอนและวัสดุเป็น
อย่างดีและเพียงพอกับความต้องการ กำหนดนโยบายและ
แผนงานด้านวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัย
มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย แต่ยังขาดการประเมินผล
วิทยาลัยได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน
คณะกรรรมการประเมิน มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมว่า วิทยาลัย
ควรใช้เกณฑ์กลางที่สถาบันกำหนดให้ครบทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในภาพรวม
ของสถาบัน รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบรายงาน
การประเมินตนเอง และการเขียนจุดอ่อน/จุดแข็งควรสอดคล้อง
กับผลการประเมินหรือผลดำเนินงาน

 
การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Results Base Managemrnt : RBM)
เป็นวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เป็นการปรับปรุง
การดำเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
การทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน และยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้ดยี ง่ิ ขึน้

การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์ เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตและ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงกับเป้าหมายทีอ่ งค์กรกำหนด โดยใช้ระบบ
การประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้
ออกมาเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงผลการดำเนินงานของ
องค์กร
การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิม์ คี วามสัมพันธ์กบั แผนกลยุทธ์ โดย
ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้าหมายทีช่ ดั เจน และการกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ทส่ี อดคล้อง
กัน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนใน
การวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุม้ ค่า
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นระบบการบริหารที่กำหนด
วัตถุประสงค์รวมทัง้ ระบบขององค์กร โดยมีการวางแผนและจัด
ลำดับความสำคัญของงานทีจ่ ะต้องดำเนินการด้วยความร่วมมือ
และเห็นพ้องกันของผู้บริหารทุกระดับที่จะร่วมกันบริหารงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีกลไกควบคุม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การบริหารระบบนี้จะให้
ความสำคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มิได้เน้น
ตัวบุคคล แต่จะเน้นทีว่ ตั ถุประสงค์และผลงานทีส่ ำเร็จเป็นหลัก
โดยให้ความสำคัญแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในองค์กรตามบทบาทหน้าที่
และการทำงานร่วมกันมากกว่ารายบุคคล
การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิม์ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การปรับปรุงผล
การปฏิบตั งิ านขององค์กรให้ดขี น้ึ เป็นการช่วยให้มกี ารบริหารผล
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มี
ประโยชน์ คือ
1. แปลงกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การพัฒนาระบบการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ต้องมีการกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
(Critical Success Factors) และตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงานหลัก
(Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรเทียบกับเป้าหมาย องค์กรสามารถนำวิธกี ารนีไ้ ปใช้ทำให้
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้เป็นจริง โดยการแตกกลยุทธ์ออกเป็นแผน
ปฏิบตั กิ าร และแผนงาน/โครงการ พร้อมทัง้ แบ่งความรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วัดความสำเร็จของการนำกลยุทธ์มา
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ปฏิบัติ และวัดความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ได้ดว้ ย
2. ช่วยกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคนใน
องค์กร การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกลไกที่เหมาะสมสำหรับ
การกำหนดขอบเขตของอำนาจ และสร้างพันธะความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารขององค์กร ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือป้องกันปัญหา
เกีย่ วกับขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากร
3. ช่วยในการจัดสรรงบประมาณขององค์กร โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตั งิ านเทียบกับเป้าหมาย
4. ช่วยให้ผู้บริหารรู้ตำแหน่งขององค์กร การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิช์ ว่ ยให้ผบู้ ริหารขององค์กรรูว้ า่ องค์กรกำลังปฏิบตั งิ าน
ได้ดีเพียงใด งานที่ปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้
หรือไม่ ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์พึงพอใจการปฏิบัติงานของ
องค์กรเพียงใด การปฏิบตั งิ านภายในองค์กรอยูใ่ นความควบคุม
หรือไม่ และควรปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ใดบ้าง การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิย์ งั สนับสนุนให้สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ าน
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรได้อกี ด้วย
5. ให้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานหลักทำให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจเป้าหมาย
ขององค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของงานทีร่ บั ผิดชอบ และรูว้ า่
ผลงานของตนส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ านในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น
การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิย์ งั ให้ขอ้ มูลผลการปฏิบตั งิ านแก่ผมู้ สี ว่ นได้
เสี ย ประโยชน์ แ ละบุ ค คลภายนอก แสดงให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ผู้บริหาร
ยังสามารถให้ขอ้ มูลเหล่านีแ้ ก่ทกุ ฝ่ายเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน
และทำให้ทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และ
ปรับกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองความคาดหวังได้
6. ให้ ข ้ อ มู ล ประกอบในการกำหนดนโยบาย ข้ อ มู ล ผล
การปฏิบตั งิ านทีจ่ ดั เก็บอย่างเป็นระบบของการบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์
จะช่วยสนับสนุนผูบ้ ริหารให้ตดั สินใจกำหนดนโยบายได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ และให้ข้อมูลว่าองค์กรควรเลือก
ทางเลือกใดในการให้บริการ
การนำระบบบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิม์ าใช้ตอ้ งมีปจั จัยเบือ้ งต้น
ทีจ่ ำเป็น คือ
1. องค์ ก รมี ก ารจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน
   

2. การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในการกำหนด
เป้าหมายทีเ่ หมาะสมของผลการปฏิบตั งิ าน
3. มีการมอบหมายและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
4. มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5. มีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง
เอกสารอ้างอิง
คู่มือการพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 7,
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2546.
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์. “ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์”
http://www.watpon.com/journal/adminis_achieve.pdf

 
ปัจจัยทีท่ ำให้การวิจยั ไทยไม่พฒ
ั นา
ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาย
เรื่อง "การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ" ว่า
ประเทศไทยเพิ่งมาตื่นตัวเรื่องการวิจัยไม่ถึง 50 ปี ทุกอย่าง
ก็คอ่ ยเป็นค่อยไป และปัจจัยทีท่ ำให้การพัฒนางานวิจยั ไม่คอ่ ย
คืบหน้าเท่าทีค่ วรมาจาก 9 ปัจจัย คือ
1. การขาดความเชื่อมโยงในกลุ่มสาขาวิจัยหรือสาขา
การผลิต ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วการวิจยั ไม่ควรมองแยกแต่ละสาขา แต่
ต้องมองในภาพรวมทัง้ ระบบและทุกสาขาต้องเชือ่ มโยงกัน
2. ขาดฐานข้อมูลการวิจยั และพัฒนาทีเ่ ป็นระบบ
3. ขาดความเชือ่ มโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้
4. ขาดความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบาง
สาขา
5. ขาดกองทุนขนาดใหญ่ที่จะมารองรับ เพื่อให้การวิจัย
ดำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
6. ขาดการติดตามและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
7. การกระจายตัวมากเกินไปของหน่วยงานที่ทำวิจัย
จนทำให้งานวิจัยซ้ำซ้อน
8. ขาดการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนว่างานวิจัยแต่ละชิ้น
นัน้ ภาครัฐหรือภาคเอกชนจะได้ประโยชน์ และใครจะจัดสรรงบ
มากกว่ากัน
9. ขาดการทำยุ ท ธศาสตร์ แ ละภาพรวมของการวิ จ ั ย
ที่ชัดเจน
ทีม่ า : http://dailynews.co.th/educate/each.asp?newsid=4075
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