
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู�

          เพ่ือให	ส�วนราชการสามารถใช	ข	อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส�วนขององค!การมาใช	วัด วิเคราะห! ทบทวน
และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค!การ รวมทั้งเพ่ือให	ส�วนราชการใช	ข	อมูลเชิงเปรียบเทียบและข	อมูลเก่ียวกับ
ผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสียเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ เกิดการแก	ป,ญหาที่มีประสิทธิภาพ และการ
เรียนรู	จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป1นเลิศ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู� (Measurement,
Analysis, and Knowledge Management) (100 คะแนน)

4.1 การวัด การวิเคราะห� และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค�กร 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational 
Performance): องค�กรมีวิธีการอยBางไรในการวัด วิเคราะห� และปรับปรุง
ผลการดําเนินการขององค�กร (55 คะแนน)
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4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Measurement)

(1)  ตัววัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) องค�กรมี
วิธีการอยBางไร ในการเลือก รวบรวม ปรับให	สอดคล	องไปในแนวทางเดียวกัน 
และบูรณาการข	อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจําวันและ
ผลการดําเนินการโดยรวมขององค!กรซ่ึงรวมถึงการติดตามความก	าวหน	าในการ
บรรลุวัตถุประสงค!เชิงกลยุทธ!และแผนปฏิบัติการองค!กรมีตัววัดผลการ
ดําเนินการอะไรบ	าง รวมท้ังตัววัดด	านการเงินท่ีสําคัญท้ังระยะส้ันและระยะยาว
ตัววัดเหล�าน้ีได	รับการติดตามบ�อยเพียงใด องค!กรมีวิธีการอย�างไรในการใช	
ข	อมูลและสารสนเทศเหล�าน้ีเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค!กร การ
ปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง และการสร	างนวัตกรรม
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1. การเลือก รวบรวม ข�อมูลสารสนเทศสอดคล�องไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินงานขององค�กร โดยมีการตรวจสอบข	อมูลที่ถูกต	อง ทันสมัย และเชื่อถือได	  
เช�น

• ข	อมูลผลการดําเนินงานจากแผนงาน/โครงการ และผลการใช	จ�ายงบประมาณ

• ข	อมูลความต	องการ/ความพึงพอใจ/ข	อร	องเรียน จากผู	รับบริการ

• ข	อมูลด	านทรัพยากรบุคคล 

• ข	อมูลจากการทํา Benchmarking  และการศึกษา Best Practices จากองค!กรอ่ืน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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(1)  ตัววัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) 



(2) องค!กรมีวิธีการอย�างไรในการเลือกข	อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ มา
สนับสนุนการตัดสินใจในส�วนราชการ และสนับสนุนให	เกิดนวัตกรรม

 (การใช	ข	อมูลและสารสนเทศเปรียบเทยีบ)

4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
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การดําเนินการ

1. การเลือกหน�วยงานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ให	เหมาะสม บริบทที่ใกล	เคียง 
ผลการดําเนินงานที่สูงกว�า ข	อมูลที่ใช	เปรียบเทียบ อาจเป1นผลงานโดยรวมหรือราย
กระบวนการ

2. นําผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห!เพ่ือค	นหาป,จจัยแห�งความสําเร็จ และนํามา
ปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งเป1นข	อมูลประกอบการตัดสินใจของผู	บริหารและ
สร	างนวัตกรรมใหม�ให	เกิดในองค!กร



(3) ข�อมูลผู�รับบริการและผู�มีสBวนได�สBวนเสีย  
• องค�กรมีวิธีการเลือกและสร�างความมั่นใจได�อยBางไรว�าได	ใช	ข	อมลูและ

สารสนเทศจากผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย (รวมท้ังข	อมูลท่ีเก่ียวกับ
เรื่องร	องเรยีน) อย�างมีประสิทธิผลเพ่ือสร	างวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน	นผู	รับบริการ
และผู	มีส�วนได	ส�วนเสียย่ิงข้ึน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร! รวมท้ังการสร	างนวัตกรรม

• องค�กรมีวิธีการอยBางไรในการใช	ข	อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ�าน
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
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(3) ข	อมูลผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย  เชื่อมโยง กับหมวด 3

หมวด 3  (7) การสนับสนุนผู�รับบริการและผู�มีสBวนได�สBวนเสีย  

การวัดความพึงพอใจและไม�พึงพอใจของผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย&การนําข	อมูลไปใช	เป1น
สารสนเทศ

4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
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1.ระบบการวัดความพงึพอใจและไมBพึงพอใจของ
ผู�รับบริการและผู�มีสBวนได�สBวนเสีย
• สํารวจพันธกิจเพือ่ระบุผลผลิตและบริการทีจ่ะ

สํารวจความพึงพอใจ
• กําหนดวิธีและเครื่องมือในการสํารวจ
• ดําเนินการและนาํขัอมูลที่ได�ไปปรับปรงุเพือ่ให�การ

บริการ “เหนือความคาดหมาย”
• นําข�อมูลที่ได�เก่ียวกับความไมBพอใจไปปรบัปรุงให�ดี

ข้ึนรวมทั้งให�เกิดนวัตกรรม

2. การนําข�อมูลไปใช�เป\นสารสนเทศ

• นําข�อมูลที่ได�ไปใช�เป\นป]จจยันาํเข�าในการ
วางแผนยุทธ�ศาสตร�องค�กร

• จัดลําดับความสําคัญของการให�บริการและ
การสBงมอบ

• ออกแบบกระบวนงานเพื่อสร�างหรือปรับปรงุ
ผลผลิต การให�บริการ รวมทั้งหาโอกาสใน
การพัฒนาผลผลิตที่พึงมีในอนาคต

• ปรับปรุงการให�บริการของบุคลากร



(4) ความคลBองตัวของการวัดผล 
• องค�กรมีวิธีการอยBางไร เพ่ือให	มั่นใจว�าระบบการวัดผลการดําเนินงานสามารถ

ตอบสนองต�อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว หรือที่ไม�ได	คาดถึงทั้งภายใน
และภายนอกองค!กร

4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
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การดําเนินการ
• องค!กรจัดประเภทของตัวชี้วัดออกเป1นระดับต�างๆ เพ่ือไวต�อการแก	ป,ญหา เช�น ตัวชี้วัดติดตามเป1น

พิเศษ (KPI ที่มีผลกระทบต�อองค!กร ผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสียอย�างชัดเจน)  ตัวชี้วัดติดตาม
มาก  และ ตัวชี้วัดติดตามปกติ

• กําหนดระยะเวลาการติดตามให	สอดคล	องกับประเภทตัวชี้วัดที่กําหนด
• อาจกําหนดให	ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย�อยที่สอดคล	องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยู�ในรูป 

ตัวชี้วัดนํา (Leading Indicators) เพ่ือติดตามผลว�าเป1นไปตามเปWาหมาย และสามารถบรรลุ
ผลลัพธ!

• อาจเลือกใช	กลไกที่ช�วยในระบบการติดตามวัดผลการดําเนินงาน โดยใช	เทคโนโลยีสารสนเทศ เช�น 
การกําหนดระบบการเตือนภัย (Warning System )แบบไฟจราจร 

(5)  การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ
• องค!กรมีวิธีการอย�างไรในการทบทวนผลการดําเนินการ และขีดความสามารถขององค!กร องค!กรมี

การใช	ตัววัดผลการดําเนินงานที่สําคัญขององค!กรในการทบทวนเหล�าน้ีอย�างไร

• องค!กรมีการวิเคราะห!เร่ืองใด เพ่ือสนับสนุนการทบทวนและม่ันใจได	อย�างไรว�าผลสรุปน้ันใช	ได	

• องค!กรและผู	บริหารขององค!กรใช	ผลการทบทวนเหล�าน้ีอย�างไรในการประเมินผลสําเร็จของส�วน
ราชการในเชิงแข�งขัน และความก	าวหน	าในการบรรลุวัตถุประสงค!เชิงยุทธศาสตร! และแผนปฏิบัติ
การ

• องค!กรและผู	บริหารขององค!กรใช	ผลการทบทวนเหล�าน้ีอย�างไรในการประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองอย�างรวดเร็วต�อการเปล่ียนแปลงในด	านความต	องการขององค!กร และความท	าทายใน
สภาพแวดล	อมที่องค!กรดําเนินงานอยู� 

• คณะกรรมการกํากับดูแลองค!กรมีวิธีการอย�างไรในการทบทวนผลการดําเนินการขององค!กรและ
ความก	าวหน	า เม่ือเทียบกับวัตถุประสงค!เชิงยุทธศาสตร! และแผนปฏิบัติการ

4.1 ข. การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ
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(5)  การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ  (แนวทางการตอบ)

1. กาวิเคราะห!ข	อมูล

• ข	อมูลการวิเคราะห! ประกอบด	วย ข	อมูลการใช	จ�ายงบประมาณ  และข	อมูลที่เก่ียวข	องกับ
ยุทธศาสตร! รวมทั้งป,จจัยภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป เช�น ป,จจัยด	านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี  มาเป1นข	อมูลการวิเคราะห! เพ่ือให	ผู	บริหารสามารถนําไปใช	ทบทวน การดําเนินงาน 
และการวางแผนยุทธศาสตร!

2. การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผลให	เหมาะสม และทันสมัย

• การทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดผลให	ทันต�อทิศทางและวิสัยทัศน!ขององค!กรที่เปล่ียนแปลงไป 
รวมทั้งสอดคล	องกับป,จจัยภายในและภายนอก  เช�น ทบทวนเคร่ืองมือที่ใช	ในการวิเคราะห!ข	อมูล  
ทบทวนตัวชี้วัดที่สะท	อนให	เห็นถึงผลสําเร็จขององค!กร ทบทวนระยะเวลาการจัดเก็บข	อมูล

• หากตัวชี้วัดไม�เป1นไปตามเปWาหมาย จะได	ดําเนินการวิเคราะห!สาเหตุ 

• ผู	บริหารใช	เป1นข	อมูลประกอบในการแก	ไขให	ทันเหตุการณ! 

• ทําให	เกิดกระบวนการ PDCA ในองค!กร

4.1 ข. การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ
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ระบบการวดัผลการดาํเนินการระบบการวดัผลการดาํเนินการ
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4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement)

(6) การแลกเปล่ียนเรียนรู�วิธีปฏิบัติท่ีเป\นเลิศ (Best Practices) องค�กรมี
วิธีการอยBางไรในการค	นหาหน�วยงานหรือหน�วยปฏิบัติการท่ีมีผลการ
ดําเนินการท่ีดี องค!กรมีวิธีการอย�างไรในการค	นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศของ
หน�วยงานเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู	
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1. เราอยูBที่ไหน

กระบวนการ Benchmarking

2. ใครเกBงท่ีสุด

3. เขาทําอยBางไร

4. เราจะทําให�ดีกวBา
เขาได�อยBางไร

Best Practices

ประยุกต�ใช�
Best Practices

ตัวช้ีวัด

คBาBenchmark
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1. การวางแผน

กระบวนการ Benchmarking

2. การวิเคราะห�

3. การบูรณาการ

4. การปฏิบัติ

-กําหนดหัวข�อ/กระบวนการท่ีจะทํา
-กําหนดองค�กรท่ีจะเปรียบเทียบ
-กําหนดวิธีการเก็บข�อมูล และเก็บข�อมูล

-วิเคราะห� GAP ป]จจุบัน
-ค�นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป\นเลิศ (Best Practices)
-ประมาณแนวโน�มความแตกตBางในอนาคต

-สื่อผลการวิเคราะห�ให�ผู�เกี่ยวข�องทราบ
-ตั้งเปjาหมาย (Function Goals)

-จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
-ปฏิบัติจริงและติดตามผล
-ปรับปรุงอยBางตBอเน่ือง
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กระบวนการจดัการระดบัเทียบเคียงกระบวนการจดัการระดบัเทียบเคียง

(7) ผลการดําเนินการในอนาคต 
องค�กรมีวิธีการอยBางไร ในการใช	ผลการทบทวนผลการดําเนินการ และข	อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงแข�งขันท่ีสําคัญเพ่ือคาดการณ!ผลการดําเนินการในอนาคต 
หากมีความแตกต�างระหว�างการคาดการณ!ผลการเนินการในอนาคตเหล�าน้ีกับการ
คาดการณ!ผลการดําเนินการของแผนปฏิบัติการท่ีสําคัญ (ท่ีระบุใน 2.2ข) องค!กรมี
วิธีการอย�างไรในการค	นหาความแตกต�างและปรับให	สอดคล	องกัน

4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement)

2.2 การนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ ข. การคาดการณ�ผลการ
ดําเนินงาน
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ทบทวนผลการดําเนินงาน ๆ X เดือน หากตัวชี้วัดใดไมBเป\นไปตาม
เปjาหมาย ดําเนินการวิเคราะห�หาสาเหตุ  เพ่ือให�ผู�บริหารประกอบการ
แก�ไข ทําให�เกิดกระบวนการ  (PDCA)



(8) การปรับปรุงอยBางตBอเน่ืองและสร�างนวัตกรรม (Continuous Improvement 
and Innovation) องค�กรมีวิธีการอยBางไรในการใช	ผลการทบทวนผลการดําเนินการ 
(ที่ระบุในหัวข�อ 4.1ข) ไปใช	จัดลําดับความสําคัญของเร่ืองที่ต	องปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง 
และนําไปเป1นโอกาสในการสร	างนวัตกรรม องค!กรมีวิธีการอย�างไรในการถ�ายทอดลําดับ
ความสําคัญและโอกาสดังกล�าว เพ่ือให	คณะทํางานหรือกลุ�มงานและระดับปฏิบัติการ
นําไปปฏิบัติทั่วทั้งองค!กร องค!กรมีวิธีการอย�างไรในการถ�ายทอดลําดับความสําคัญและ
โอกาสดังกล�าวเพ่ือให	ผู	ส�งมอบ พันธมิตรและผู	ให	ความร�วมมือขององค!กร เพ่ือทําให	
ม่ันใจว�ามีความสอดคล	องไปในแนวทางเดียวกันกับองค!กร

4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement)

4.1 ข. การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ

19

(8) การปรับปรุงอยBางตBอเน่ืองและสร�างนวัตกรรม (Continuous Improvement and 
Innovation) 

การจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองท่ีต�องปรับปรุงอยBางตBอเน่ือง และนําไปเป\นโอกาสในการสร�าง
นวัตกรรม เชBน  

• วิสัยทัศน!ขององค!กร

• ความคิดเห็นและความต	องการของผู	รับบริการ

• ข	อมูลที่เก่ียวข	องกับการบริหารจัดการตามเปWาประสงค!ของยุทธศาสตร!ที่วางไว	

• ข	อมูลที่เก่ียวกับการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน (Process Redesign)

• KM ขององค!กร

องค�กรมีวิธีการอยBางไรในการถBายทอดลําดับความสําคัญฯ

• องค!กรควรจัดให	มีการส่ือสารเพ่ือให	รับรู	 เข	าใจผลการวิเคราะห! และนําไปใช	ในการปฏิบัติ

4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement) 
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4.2 การจัดการความรู� สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Knowledge Management,
Information, and Information Technology)

องค�กรมีวิธีการอยBางไรในการจัดการสินทรัพย�ทางความรู�ขององค�กร 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน)

21

4.2 ก. ความรู�ขององค�กร (Organizational  Knowledge)

(9) การจัดการความรู� (Knowledge Management : KM) องค�กรมี
วิธีการอยBางไรในการรวบรวมและถ�ายทอดความรู	ของบุคลากรถ�ายทอด
ความรู	 ท่ีเก่ียวข	องระหว�างองค!กรกับผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
เครือข�าย ผู	ส�งมอบ พันธมิตร และผู	ให	ความร�วมมือแบ�งป,นและนําวิธีปฏิบัติท่ี
เป1นเลิศไปดําเนินการรวบรวมและถ�ายทอดความรู	ท่ีเก่ียวข	องเพ่ือใช	ในการ
สร	างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ!

22
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KM Conceptual  Model = 7 ขันตอน

Knowledge  Identification
การค�นหาความรู�

• การค�นหาความรู�ท่ีองค�กรจําเป\นต�องมี
• วิเคราะห�รูปแบบและแหลBงความรู�ท่ีมีอยูB

• สร�างและแสวงหาความรู�จากแหลBง
ตBางๆ ท่ีกระจัดกระจายท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือจัดทําเน้ือหาให�ตรงกับความ
ต�องการ

Knowledge Creation
การสร�างและแสวงหาความรู�

เราต�องมีความรู�เร่ืองอะไร
เรามีความรู�น้ันหรือยัง

ความรู�อยูBที่ใคร
รูปแบบใด
จะรวบรวมไว�ได�อยBางไร

1

2

หมวด 4  (9) การจัดการความรู�ขององค�กร & การแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิธีปฏิบัติที่ดี

29

Knowledge  Organization

การจัดความรู�ให�เป\นระบบ

Knowledge Codification
การประมวลและกลั่นกรองความรู�

• การแบBงประเภทและชนิดของความรู� เพ่ือ
จัดทําระบบให�งBายข้ึนและสะดวกตBอการ
ค�นหาและใช�งาน

• จัดทําเป\นภาษาให�เป\นมาตรฐาน เดียว
ท้ังองค�กร
• ปรับปรุงเน้ือหาให�ทันสมัยตลอดเวลา

การแบBงประเภทของความรู�

จะทําให�เข�าใจงBาย และ
สมบูรณ�อยBางไร

KM Conceptual  Model

3

4



30

Knowledge  Access
การเข�าถึงความรู�

• ความสามารถในการเข�าถึงความรู�
• ความสะดวก รวดเร็ว
• งBายตBอการใช�งาน

การนําความรู�มาใช�งาน
งBายหรือไมB

KM Conceptual  Model

5

31

Learning
การเรียนรู�

Knowledge Sharing
การแบBงป]นและแลกเปล่ียนความรู�
• การสร�างชุมชนแหBงการเรียนรู�
• ระบบพ่ีเลี้ยง
• การสับเปลี่ยนงาน

• การนําไปใช้ความรู้ให้เกดิประโยชน์

มีการแบBงป]นความรู�หรือไมB

ความรู�น้ันเกิดประโยชน�ตBอ
องค�กรหรือไมB 
องค�กรดีขึ้นหรือไมB

6

7

ยกตัวอย�าง
กิจกรรม



ที่มา กระบวนการบริหารจัดการความรู�ของกรมธนารักษ� 27

ที่มา การขับเคลื่อนการจัดการความรู�ของกรมธนารักษ�
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(10) การเรียนรู�ระดับองค�กร (Organizational Learning) องค�กรมี
วิธีการอยBางไรในการใช	องค!ความรู	และทรัพยากรต�างๆ เพ่ือให	การเรียนรู	ฝ,ง
ลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค!กร

4.2 ก. ความรู�ขององค�กร (Organizational Knowledge)

29

30



4.2 ข. ข�อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data, Information, and Information Technology)

(11) คุณลักษณะของข�อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Properties) องค�กรมี
วิธีการอยBางไรในการทําให	ม่ันใจว�าข	อมูล สารสนเทศขององค!กรมีความแม�นยํา ถูกต	อง และเชื่อถือได	 
ทันกาล ปลอดภัยและเป1นความลับ

31

การดําเนินการ
• การทําให	มั่นใจว�าข	อมูล สารสนเทศขององค!กรมีความแม�นยํา ถูกต	อง ทันกาล ต	องสร	าง

ระบบดูแลรักษาอุปกรณ!  Hardware Software และโครงข�ายเชื่อมโยงทั้ง Internet และ 
Intranet ให	สามารถทํางานได	เสนอ

• มีระบบรักษาความปลอดภัยของข	อมูลโดยเฉพาะ
• คุณภาพของข	อมูลในด	านที่เป1นข	อมูลที่สะท	อนถึงส่ิงที่ต	องการวัด และสารสนเทศที่ตรงกับ

ความต	องการของผู	ใช	 

(12) ความพร�อมใช�งานของข�อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 
องค�กรมีวิธีการอยBางไรเพ่ือให	ข	อมูลและสารสนเทศที่จําเป1นมีความพร	อมใช	งานด	วยรูปแบบที่ใช	งาน
ง�ายสําหรับบุคลากร ผู	ส�งมอบ พันธมิตร ผู	ให	ความร�วมมือ รวมทั้งผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย (*)

4.2 ข. ข�อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data, Information, and Information Technology)

32

การดําเนินการ
• การทําให	ระบบข	อมูลและสารสนเทศมีความพร	อมใช	งานและสามารถนํามาใช	งานได	ทันที่ที่ต	องการ 

คือ การรวบรวมข	อมูลจากทุกแหล�งไว	ที่แหล�งเด่ียว และมีการสํารองข	อมูลไว	  ดําเนินการ
ประมวลผลแบบ Real Time เพ่ือให	ข	อมูลทันสมัยมากที่สุด  และการติดต้ังระบบกันข	อมูลสูญหาย
ให	สามารถเรียกดูข	อมูลได	ทุกเวลา

• ควรกําหนดระดับการเข	าถึงข	อมูลได	 ตามรูปแบบของผู	ใช	งาน ออกแบบพัฒนาการเข	าถึงข	อมูลตาม
รูปแบบความต	องการของผู	ใช	

• ประเมินและปรังปรุงระบบข	อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง Hardware & Software



ป]ญหาในระบบสารสนเทศ การดําเนินการให�มีความพร�อมใช� ความถ่ี

ข	อมูลเสียหาย - ICT ทําการ Backup ข	อมูลเพื่อนํามาใช	งาน 
เม่ือข	อมูลเสียหาย

Backup ข	อมูล เป1น Daily Monthly Yearly

Hardware และ Network เสีย - ICT ทําการ Monitor ข	อมูล uptime หาก
น	อยกว�าเปWาหมายต	องหาสาเหตุ ป,ญหา และ
แก	ไข

Monthly

Hardware เสียเป1นเวลานาน - ICT ทําการ Monitor ข	อมูล uptime หาก
น	อยกว�าเปWาหมายต	องหาสาเหตุ ป,ญหา และ
แก	ไข

Backup ข	อมูลไปท่ีศูนย!สํารอง 

Network  เสียเป1นเวลานาน - ICT ทําการ Monitor ข	อมูล uptime หาก
น	อยกว�าเปWาหมายต	องหาสาเหตุ ป,ญหา และ
แก	ไข

Real Time Backup

………

Ex : การดําเนินการให�ระบบสารสนเทศมีความพร�อมใช�

33
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(13) คุณลักษณะของฮาร�ดแวร�และซอฟแวร� (Hardware and Software 
Properties) องค�กรมีวิธีการอยBางไรเพ่ือให	ม่ันใจได	ว�าฮาร!ดแวร!และซอฟต!แวร!มี
ความเชื่อถือได	 ปลอดภัยและใช	งานง�าย

4.2 ข. ข�อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data, Information, and Information Technology)

35

Software Hardware 

โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต	องตามกฎหมาย การได	รับรองมาตรฐาน 

มีระบบปลอดภัยที่ดี การทดสอบประสิทธิภาพการใช	งาน และ
รองรับโปรแกรมการใช	งาน

มีความเป1นมาตรฐานกลางที่สามารถ
ประยุกต!ใช	กับโปรแกรมอ่ืนๆได	สะดวก

การตรวจสอบและซ�อมบํารุงอย�างสมํ่าเสมอ

การจดัการ Hardware & Software
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(14)  ความพร�อมใช�งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) ใน
กรณีฉุกเฉิน องค�กรมีวิธีการอยBางไรในการทําให	มั่นใจว�าระบบฮาร!ดแวร!
และซอฟต!แวร!รวมท้ังข	อมูลและสารสนเทศมีความพร	อมใช	งานอย�างต�อเน่ือง 
เพ่ือตอบสนองผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย และความจําเป1นทาง
ภารกิจอย�างมีประสิทธิผล

4.2 ข. ข�อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data, Information, and Information Technology)
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การเตรียมความพร�อมกรณีฉุกเฉิน

39

ระบบการไหลเวียนข�อมูลสารสนเทศ
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หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

42

PMQA FL  หมวด 4 
การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการ

ความรู ้
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