
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

          เพื่อใหส้่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนขององค์การมาใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน
และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการ
เรียนรู้จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 



4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational 
Performance): องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร (55 คะแนน) 
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WHAT IS KPI 

• KEY : MOST IMPORTANT THING 
• PERFORMANCE INDICATORS : THINGS THAT SHOW HOW WELL OR 

HOW BADLY SOMETHING WORKS 
 

OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY 



 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
 
(1)  ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) องค์กรมี
วิธีการอย่างไร ในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการประจ าวันและ
ผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กรซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการองค์กรมีตัววัดผลการ
ด าเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตัววัดเหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กร การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม 
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1. การเลือก รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานขององค์กร โดยมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือ
ได้  เช่น 

• ข้อมูลผลการด าเนินงานจากแผนงาน/โครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

• ข้อมูลความต้องการ/ความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียน จากผู้รับบริการ 

• ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  

• ข้อมูลจากการท า Benchmarking  และการศึกษา Best Practices จากองค์กรอื่น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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(1)  ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  



 



(2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มา
สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

 (การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเปรียบเทียบ) 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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การด าเนินการ 

1. การเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ให้เหมาะสม บริบทที่ใกล้เคียง 
ผลการด าเนินงานที่สูงกว่า ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ อาจเป็นผลงานโดยรวมหรือราย
กระบวนการ 

2. น าผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และน ามา
ปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดในองค์กร 



(3) ข้อมูลผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย   
• องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บรวบรวมผ่าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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(3) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เชื่อมโยง กับหมวด 3 

หมวด 3  (7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย&การน าข้อมูลไปใช้เป็น
สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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1.ระบบการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ส ารวจพันธกิจเพ่ือระบุผลผลิตและบริการที่จะ

ส ารวจความพึงพอใจ 
• ก าหนดวิธีและเครื่องมือในการส ารวจ 
• ด าเนินการและน าขัอมูลที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อให้การ

บริการ “เหนือความคาดหมาย” 
• น าข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับความไม่พอใจไปปรับปรุงให้ดี

ขึ้นรวมทั้งให้เกิดนวัตกรรม 
 

2. การน าข้อมูลไปใช้เป็นสารสนเทศ 

• น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการ
วางแผนยุทธ์ศาสตร์องค์กร 

• จัดล าดับความส าคัญของการให้บริการและ
การส่งมอบ 

• ออกแบบกระบวนงานเพื่อสร้างหรือปรับปรุง
ผลผลิต การให้บริการ รวมทั้งหาโอกาสใน
การพัฒนาผลผลิตที่พึงมีในอนาคต 

• ปรับปรุงการให้บริการของบุคลากร 



(4) ความคล่องตัวของการวัดผล  
• องค์กรมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินงานสามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้คาดถึงทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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การด าเนินการ 
• องค์กรจัดประเภทของตัวชี้วัดออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อไวต่อการแก้ปัญหา เช่น ตัวชี้วัดติดตามเป็น

พิเศษ (KPI ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน)  ตัวชี้วัดติดตาม
มาก  และ ตัวชี้วัดติดตามปกติ 

• ก าหนดระยะเวลาการติดตามให้สอดคล้องกับประเภทตัวชี้วัดที่ก าหนด 
• อาจก าหนดให้ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยู่ในรูป 

ตัวชี้วัดน า (Leading Indicators)  เพื่อติดตามผลว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถบรรลุ
ผลลัพธ ์ 

• อาจเลือกใช้กลไกที่ช่วยในระบบการติดตามวัดผลการด าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การก าหนดระบบการเตือนภัย (Warning System )แบบไฟจราจร  



(5)  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการ และขีดความสามารถขององค์กร องค์กรมี

การใช้ตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กรในการทบทวนเหล่านี้อย่างไร 

• องค์กรมีการวิเคราะห์เรื่องใด เพื่อสนับสนุนการทบทวนและมั่นใจได้อย่างไรว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ 

• องค์กรและผู้บริหารขององค์กรใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผลส าเร็จของส่วน
ราชการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ 

• องค์กรและผู้บริหารขององค์กรใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กร และความท้าทายใน
สภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานอยู่  

• คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการขององค์กรและ
ความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

 
 

 

 
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
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(5)  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  (แนวทางการตอบ) 

1. กาวิเคราะห์ข้อมูล 

• ข้อมูลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี  มาเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ทบทวน การด าเนินงาน 
และการวางแผนยุทธศาสตร์ 

2. การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผลให้เหมาะสม และทันสมัย  

• การทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดผลให้ทันต่อทิศทางและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งสอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก  เช่น ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ทบทวนตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จขององค์กร ทบทวนระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

• หากตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะได้ด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุ  

• ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์  

• ท าให้เกิดกระบวนการ PDCA ในองค์กร 

 

 

 
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
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 ระบบการวดัผลการด าเนินการ 
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4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement) 
 
(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการ
ด าเนินการที่ดี องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
หน่วยงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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1. เราอยู่ที่ไหน 

กระบวนการ Benchmarking 

2. ใครเก่งที่สุด 

3. เขาท าอย่างไร 

4. เราจะท าให้ดีกว่า
เขาได้อย่างไร 

Best Practices 

ประยุกต์ใช้ 
Best Practices 

ตัวชี้วัด 

 ค่าBenchmark 
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1. การวางแผน 

กระบวนการ Benchmarking 

2. การวิเคราะห ์

3. การบูรณาการ 

4. การปฏิบัต ิ

-ก าหนดหัวข้อ/กระบวนการที่จะท า 
-ก าหนดองค์กรที่จะเปรียบเทียบ 
-ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูล 

-วิเคราะห์ GAP ปัจจุบัน 
-ค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
-ประมาณแนวโน้มความแตกต่างในอนาคต 

-สื่อผลการวิเคราะห์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-ตั้งเป้าหมาย (Function Goals) 

-จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง 
-ปฏิบัติจริงและติดตามผล 
-ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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 กระบวนการจดัการระดบัเทียบเคียง 



(7) ผลการด าเนินการในอนาคต  
องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ และข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 
หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการเนินการในอนาคตเหล่านี้กับการ
คาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ (ที่ระบุใน 2.2ข) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการค้นหาความแตกต่างและปรับให้สอดคล้องกัน 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
 

2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน 
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ทบทวนผลการด าเนินงาน ๆ X เดือน หากตัวชี้วัดใดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ  เพื่อให้ผู้บริหารประกอบการ
แก้ไข ท าให้เกิดกระบวนการ  (PDCA) 



(8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement 
and Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ 
(ที่ระบุในหัวข้อ 4.1ข) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับ
ความส าคัญและโอกาสดังกล่าว เพื่อให้คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการ
น าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและ
โอกาสดังกล่าวเพื่อให้ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือขององค์กร เพื่อท าให้
มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement) 
 

 
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
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(8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and 
Innovation)  

การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม เช่น   

• วิสัยทัศน์ขององค์กร 

• ความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ 

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน (Process Redesign) 

• KM ขององค์กร 

 

องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญฯ 

• องค์กรควรจัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้รับรู้ เข้าใจผลการวิเคราะห์ และน าไปใช้ในการปฏิบัติ 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement)  
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Knowledge Management, 
Information, and Information Technology) 

องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน) 
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4.2 ก. ความรู้ขององค์กร (Organizational  Knowledge) 
 

(9) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรถ่ายทอด
ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศไปด าเนินการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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KM  Conceptual  Model = 7 ขันตอน 

 Knowledge  Identification 
การค้นหาความรู้ 

• การค้นหาความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี 
• วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ 

• สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่กระจัดกระจายทั้ งภายในและ
ภายนอก เพื่อจัดท าเนื้อหาให้ตรงกับความ
ต้องการ 

Knowledge Creation 
การสร้างและแสวงหาความรู้ 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้นั้นหรือยัง 

ความรู้อยู่ท่ีใคร 
รูปแบบใด 
จะรวบรวมไว้ได้อย่างไร 

1 

2 

หมวด 4  (9) การจัดการความรู้ขององค์กร & การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ด ี
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Knowledge  Organization 
 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

Knowledge Codification 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

• การแบ่งประเภทและชนิดของความรู้ เพื่อ
จัดท าระบบให้ง่ายขึ้นและสะดวกต่อการ
ค้นหาและใช้งาน 

• จัดท าเป็นภาษาให้เป็นมาตรฐาน เดียว
ทั้งองค์กร 
• ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา 

การแบ่งประเภทของความรู้ 

จะท าให้เข้าใจง่าย และ 
สมบูรณ์อย่างไร 

KM  Conceptual  Model 
3 

4 
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Knowledge  Access 
การเข้าถึงความรู้  

• ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ 
• ความสะดวก รวดเร็ว 
• ง่ายต่อการใช้งาน 

การน าความรู้มาใช้งาน 
ง่ายหรือไม ่

KM  Conceptual  Model 

5 
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Learning 
การเรียนรู้ 

Knowledge Sharing 
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
• การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
• ระบบพี่เลี้ยง 
• การสับเปลี่ยนงาน 

• การน าไปใช้ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

มีการแบ่งปันความรู้หรือไม่ 

ความรู้นั้นเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือไม่  
องค์กรดีขึ้นหรือไม่ 

6 

7 

ยกตัวอย่าง
กิจกรรม 



ที่มา กระบวนการบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ 27 



ที่มา การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ 

28 



(10) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝัง
ลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร 

 
4.2 ก. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) 
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4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Data, Information, and Information Technology) 
 
(11) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Properties) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศขององค์กรมีความแม่นย า ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 
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การด าเนินการ 
• การท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศขององค์กรมีความแม่นย า ถูกต้อง ทันกาล ต้องสร้าง

ระบบดูแลรักษาอุปกรณ์  Hardware Software และโครงข่ายเชื่อมโยงทั้ง Internet และ 
Intranet ให้สามารถท างานได้เสนอ 

• มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะ 
• คุณภาพของข้อมูลในด้านที่เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงสิ่งที่ต้องการวัด และสารสนเทศที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้  



(12) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งาน
ง่ายส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*) 

 
4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Data, Information, and Information Technology) 
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การด าเนินการ 
• การท าให้ระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานและสามารถน ามาใช้งานได้ทันที่ที่ต้องการ 

คือ การรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งไว้ที่แหล่งเดี่ยว และมีการส ารองข้อมูลไว้  ด าเนินการ
ประมวลผลแบบ Real Time เพื่อให้ข้อมูลทันสมัยมากที่สุด  และการติดต้ังระบบกันข้อมูลสูญหาย
ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลา 

• ควรก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้ ตามรูปแบบของผู้ใช้งาน ออกแบบพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลตาม
รูปแบบความต้องการของผู้ใช้ 

• ประเมินและปรังปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง  Hardware & Software 



ปัญหาในระบบสารสนเทศ การด าเนินการให้มีความพร้อมใช้ ความถี่ 

ข้อมูลเสียหาย - ICT ท าการ Backup ข้อมูลเพื่อน ามาใช้งาน 
เมื่อข้อมูลเสียหาย 

Backup ข้อมูล เป็น Daily Monthly Yearly 

Hardware และ Network เสีย - ICT ท าการ Monitor ขอ้มูล uptime หาก
น้อยกว่าเป้าหมายต้องหาสาเหตุ ปัญหา และ
แก้ไข 

Monthly 

Hardware เสียเป็นเวลานาน - ICT ท าการ Monitor ขอ้มูล uptime หาก
น้อยกว่าเป้าหมายต้องหาสาเหตุ ปัญหา และ
แก้ไข 
 

Backup ข้อมูลไปท่ีศูนย์ส ารอง  

Network  เสียเป็นเวลานาน 
 

- ICT ท าการ Monitor ขอ้มูล uptime หาก
น้อยกว่าเป้าหมายต้องหาสาเหตุ ปัญหา และ
แก้ไข 
 

Real Time Backup 

……… 

Ex : การด าเนินการให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้ 
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(13) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware and Software 
Properties) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี
ความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย 

 
4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Data, Information, and Information Technology) 
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Software  Hardware  

โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย การได้รับรองมาตรฐาน  
 

มีระบบปลอดภัยที่ดี การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน และ
รองรับโปรแกรมการใช้งาน 

มีความเป็นมาตรฐานกลางที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้สะดวก 

การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 



การจดัการ Hardware & Software 
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(14)  ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) ใน
กรณีฉุกเฉิน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นทาง
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 

 

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

38 



การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
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ระบบการไหลเวียนข้อมูลสารสนเทศ 
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หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
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PMQA FL   หมวด 4  
 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการ

ความรู ้
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