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บทที่ 1
บทนํา
1. ความจําเปนตอการประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานสนับสนุนมีภารกิจในการสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่จะผลักดันใหพันธกิจหลักเกิดสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น ในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานสนับสนุนตองมีประสิทธิภาพ ความคลองตัว ใหบริการดวยความ
ถูกตอง รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงหนวยงานอยางตอเนื่อง มีระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับ
สากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงจัดใหมีคูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพ (Self Assessment Report : SAR) ของหนวยงานสนับสนุนขึ้นครั้งแรกในป 2551
เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยตัวบงชี้รวมจํานวน 15 ตัวบงชี้ มีคา
น้ําหนัก 40 คะแนน และเปดโอกาสใหใหหนวยงานพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่
สอดคลองกับภารกิจอีก 60 คะแนน ซึ่งระบบดังกลาวใชในการติดตามและประเมินผลตาม
ระบบประกันคุณภาพปการศึกษา 2550-2552
ในป 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่
ปรับปรุงจากกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งสาระสําคัญที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในกฎ
กระทรวงฯ ป 2553 คือรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ
ไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2
ประการคือ
1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุ น และพัฒนาการประกัน
คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
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2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การ
ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
สามป และแจ งผลให ส ถานศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาทราบ รวมทั้งเปด เผยผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน จึงมีการจัดทํา “คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษามี แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นการกํ า กั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาที่ ชั ด เจน
สอดคล อ งกั บ กรอบแผนพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กอปรกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) กําหนดประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหวาง พ.ศ.2554-2558 ซึ่งเปนการ
ประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยเนนพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบมากกวากระบวนการ สมศ. จึงประกาศใช “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554” เพื่อใชประเมิน
และรับรองคุณภาพหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน และสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น ในปการศึ กษา 2553 ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรจึงตองมีการปรับเปลี่ยนตามระบบของ สกอ. และ สมศ. ดวยเหตุผลขางตน
โดยที่ประชุมคณบดีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหหนวยงาน
จัดการเรียนการสอนทุกระดับประเมินคุณภาพตามระบบของสกอ. และ สมศ. เปนหลัก
และให พ ยายามขั บ เคลื่ อ นตามเกณฑ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า เนิ น การที่ เ ป น เลิ ศ
2552-2553 ควบคูไปดวย และเพื่อใหมีการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล
จึงใหหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะจํานวน 11 หนวยงาน มีการประเมินตนเองตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
2

ตามตัวบงชี้ ระยะยาว และมีการเจรจาตอรองในที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษเมื่อ วันที่ 10
กุมภาพันธ 2554 สวนหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ นั้น ที่ประชุมคณบดีก็ใหมีระบบติดตาม
และประเมินผลตามตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดแนวทางรวมกัน
2. พัฒนาการระบบประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน
มหาวิท ยาลัย ไดป ระกาศนโยบายคุณ ภาพ และนํา หลั ก การประกัน คุณ ภาพมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานเมื่อ ป พ.ศ.2544 ทั้งหนวยงานที่จัดการเรีย นการสอนและ
หนวยงานสนับสนุนไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพ (Self Assessment Report : SAR) ในแนวทางเดียวกัน ตอมาไดมีเสียงสะทอนจาก
บุคลากรของหนวยงานสนับสนุน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวา รูปแบบการ
จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุนควรมีรูปแบบที่ชัดเจน
เนื่องจากหนวยงานเหลานี้มีภารกิจที่แตกตางจากหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน จึงควรมี
ตัวบงชี้ที่ใชวัดหนวยงานเหลานี้เปนการเฉพาะ สํานักงานประกันคุณภาพจึงริเริ่มใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําตัวบงชี้ที่เหมาะสมสําหรับการวัดผลการดําเนินงานของ
หนวยงานสนับสนุน ซึ่งไดแก กองตางๆ ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานกลาง
อีก 2 หนวยงาน ไดแก หนวยตรวจสอบภายใน และสํานักงานประกันคุณภาพ ระหวางวันที่
23-24 กันยายน 2547 เพื่อพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่เหมาะสม โดยมี
รายละเอียดในเอกสาร “การจัดทําตัวบงชี้ (KPIs) ของการประกันคุณภาพภายในของกอง/
งานในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” จากการพัฒนาตัวบงชี้ดังกลาวนี้
หนวยงานสนับสนุนไดใชประกอบการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2546/ปงบประมาณ 2547 เปนตนมา กระทั่งปการศึกษา 2550 สํานักงานประกัน
คุณภาพไดมีการทบทวนตัวบงชี้ในการบูรณาการตัวบงชี้ของ สกอ., สมศ., ก.พ.ร. และ
KPIs ที่ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่จัดการเรียน
การสอนไดใชรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2550 มีทั้งหมดจํานวน 11 องคประกอบ 104 ตัวบงชี้ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในคูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)
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สํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพในฐานะหน ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไดรับขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน และ
ผลการประเมินกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549 วา ควรมีการจัดทํา
“คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน” โดยกําหนด
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานสนับสนุน อีกทั้งเปดโอกาสให
มีการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามภารกิจที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานเพื่อ
สะทอนผลการดําเนินงานอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลใหการประเมินคุณภาพภายในมีความ
ชัดเจน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางหนวยงานได และสามารถนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาไดตรงประเด็น
สํานักงานประกันคุณภาพจึงจัดประชุมบุคลากรฝายสนับสนุน ระดับผูอํานวยการ
หั ว หน า หน ว ยงาน ตั ว แทนผู บ ริ ห ารด า นประกั น คุ ณ ภาพ (Quality
Management
Representative : QMR) และกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance
Committee : QAC)ในวันที่ 17 มีนาคม 2551 เพื่อวิเคราะหตัวบงชี้รวมกัน จากผลการ
ประชุมดังกลาว หนวยงานสนับสนุนมีขอตกลงรวมกันใหมีตัวบงชี้รวมที่ทุกหนวยงานตอง
ประเมินโดยใชตัวบงชี้ที่ประกาศใชในคูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) จํานวน 15 ตัวบงชี้ โดยใหคาน้ําหนัก
40 คะแนน จากนั้น ใหหนวยงานพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับ
ภารกิจอีก 60 คะแนน
กระทั่งปการศึกษา 2553 มีการประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบบประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน
จึงมี ก ารทบทวนร วมกันระหว างผู อํา นวยการ หัว หน าหน วยงาน ตัว แทนผูบ ริ ห ารดา น
ประกันคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR) และกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Committee: QAC) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เพื่อใช
เปนแนวทางในการประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
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บทที่ 2
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
1. ตัวบงชี้ของหนวยงานสนับสนุน
1.1 ตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้รวมของหนวยงานสนับสนุน คือ ตัวบงชี้ที่ทุกหนวยงานตองมีและปฏิบัติ
ได ซึ่งมีทั้งตัวบงชี้เชิงกระบวนการและตัวบงชี้ผลลัพธ มีความเชื่อมโยงทั้งกับการประกัน
คุ ณภาพภายใน และประกั นคุ ณภาพภายนอก ซึ่ งเปนตั วบ งชี้ที่ พัฒนามาจาก “คู มือ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553” และ “คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา
พ.ศ.2554” และผานความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผูบริหารและผูเกี่ยวของวันที่ 1 ธันวาคม
2553 มีจํานวน 10 ตัวบงชี้ดังนี้
1) กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
2) ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
3) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
4) ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
5) การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2)
6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
7) ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
8) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
10) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รายละเอียดเกณฑการประเมิน มีดังนี้
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ตัวบงชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย
ของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร โดย
เปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25512554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุก
หนวยงาน/งานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําปครบตามพันธกิจ
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ
ตามพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
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เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1
2
3
4
5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ 2 หรือ 3 4 หรือ 5 6 หรือ 7 8 ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

2

3

4

5

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของผูบ ริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
1.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของหนวยงาน
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
(สกอ.7.1)
1 ขอ
2 ขอ 3 หรือ 4 5 ขอ
6 ขอ
ขอ
เกณฑมาตรฐาน
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
หนวยงาน
2. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผน และผลการดําเนินงานของสถาบัน/หนวยงาน
ไปยังบุคลากรในหนวยงาน
3. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผูบริหารถายทอดความรู และสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ

7

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

5. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสีย
6. มีระบบการประเมินผลของหนวยงาน และ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
1.3 การปฏิบัตติ ามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
หนวยงาน (สมศ.13)
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ.2.4)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ
และกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร และ
ดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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2

3

4

5

5
คะแนน
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ 3 หรือ 4 5 หรือ 6 7 ขอ
ขอ
ขอ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2)

2

3

4

5

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงานอยางนอยครอบคลุม 2 พันธกิจ
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู
และทักษะตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ ากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(Explicit Knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)

1
2
3
4
5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
(สกอ.7.3)
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System
Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายใหผูที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด
1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ ง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 2 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี้
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มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ 3 หรือ 4 5 ขอ
6 ขอ
ขอ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

2

3

4

5

* ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
* ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
หนวยงาน
* ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
* ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
* ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสีย่ งดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
* ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
* อื่นๆ ความบริหารของหนวยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก
ผูบริหารไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.8.1)

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ 2 หรือ 3 4 หรือ 5 6 ขอ
7 ขอ
ขอ
ขอ
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

2

3

4

5

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําคําของบประมาณที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของหนวยงาน
2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงิน
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกิจ และการพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
และรายงานตอผูบริหารของหนวยงานอยางนอยปละ
2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ภายใน (สกอ.9.1)
1 ขอ 2 หรือ 3 4 หรือ 5 7 หรือ 8 9 ขอ
ขอ หรือ 6 ขอ ขอ
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

2

3

4

5

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
หนวยงาน (ตัวบงชี้เฉพาะ)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสถาบันตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สถาบันกําหนด และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานของหนวยงาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ
ของหนวยงาน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรม
รวมกัน
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (คะแนน)
1

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
1.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

2

3

4

5

รอยละ 85

1.2 ตัวบงชี้เฉพาะ
ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงานสนับสนุน คือ ตัวบงชี้ที่หนวยงานนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และภารกิจของหนวยงาน ซึ่งเปนได
ทั้งตัวบงชี้นําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
จะตองครอบคลุมทุกพันธกิจของหนวยงาน และสามารถสะทอนคุณภาพของงานไดอยาง
แทจริง
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2. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้
การให อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง การให อํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจและในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรสาย
สนั บ สนุน พึ งปฏิ บั ติเ พื่ อ รั กษา ส ง เสริ ม เกี ย รติคุ ณ ชื่ อ เสีย ง และฐานะของบุค ลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6
ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอ
นักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน
5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอ
ผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ
10) จรรยาบรรณตอสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหหนวยงานประสบ
ความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของหนวยงาน ตัวอยางของกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือ
ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ คณะกรรมการในด า นต า งๆ ศิ ษ ย เ ก า นายจ า ง
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สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ องค ก ารที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลกฎ ระเบี ย บ องค ก ารที่ ใ ห เ งิ น
สนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของหนวยงานโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ
ต า งๆ ของหน ว ยงานควรครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ของหน ว ยงาน มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้
ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ โดยหน ว ยงานนํ า แผนกลยุ ท ธ ม าจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานหรื อ
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1
ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมต างๆ ที่จะต องดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบ รรลุ
เปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของ
ตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณใน
การดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง
เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน
ไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของ
ระบบ ประกอบด ว ย ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ ผลผลิ ต และข อ มู ล ป อ นกลั บ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการรวบรวมข อ มู ล เข า มาทํ า การ
ประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยัง
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ผูที่มีสิทธิ์ไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมี
คอมพิวเตอรรวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภท ในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นํ า ไปใช ไ ด ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ธรรมที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารงานนี้ มี ค วามหมายอย า ง
กว า งขวาง กล า วคื อ หาได มี ค วามหมายเพี ย งหลั ก ธรรมทางศาสนาเท า นั้ น แต ร วมถึ ง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการ
ภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการ
จะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่ เ ป น มาตรฐาน รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง อย า ง
ตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่
ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการได
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ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนอง
ตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหา
สาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจง
ไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี
โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และ
สามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไข
ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการ
พัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการ
บริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการ
มอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดย
มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การ
ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ ผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม
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กันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุม
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง เป น ข อ ตกลงที่ เ กิ ด จากการใช ก ระบวนการเพื่ อ หา
ขอ คิดเห็นจากกลุม บุค คลที่ ได รับ ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุม ที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม
จําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท

19

3. รายละเอียดตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
คําอธิบาย
หนวยงานสนับสนุนมีพันธกิจในการปฏิบัติงาน และใหบ ริการเพื่อสนับสนุ น
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย หนวยงานจึงจําเปนตองมีการ
กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยแผนดังกลาว
นี้จะตองเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตัวอยางแนวปฏิบัติ

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551– 2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน หากไดกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน หนวยงานควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการให
แนใจวาสมาชิกในหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต อ งมี ก ารปรั บ แก ป รั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านของหน ว ยงานตาม
สภาพการณที่เปลี่ยนไป ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกัน ทั้งผูบริหารและ
บุคลากรของหนวยงาน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เพื่อ เปนที่ยอมรับของทุกฝาย อันจะ
นําไปสูความรวมมือ รวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนด
20

รวมกัน
1.3 มี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ ใ ห ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ
นโยบายของสถาบัน พระราชบัญ ญัติส ถาบัน จุดเนนของสถาบัน รวมทั้ งหลักการและ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและ
นโยบายของสถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไม
สอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy) เพื่อนําหนวยงาน
ไปสู ความสําเร็จ ที่พึงประสงค ประกอบด วย วิสัย ทัศ น (Vision) พัน ธกิจ (Mission)
เปาประสงค (Goal) และวัตถุประสงค (Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง
(Strength) จุดออน (Weakness)โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนําไปสู
การกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน วิสัยทัศนและแผนกล
ยุทธที่กําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนได
สวนเสียเพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลตามความมุงหวัง
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงาน/งานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน
กลยุทธอยางเปนทางการ
2.2 มี ก ารกํ า หนดเป า หมายในการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ ข องแต ล ะ
หนวยงานภายใน และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจ
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic Map) เพื่อชวยในการแปลงแผน
กลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance Scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
กับแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
21

ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ที่
จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้
ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มี ก ระบวนการส ง เสริ ม ให ผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการ
ยอมรั บ ของทุ ก ฝ า ย อั น จะนํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ร ว มใจกั น ปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ผ ลตาม
เปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจ
หนวยงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกพันธกิจ เพื่อ
ใชเปนแนวทางการดําเนินงาน และสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตาม
แผนหรือไม และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอ
ผูบริหารในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการ
วิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของ
ตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขา
วาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา
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และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนํ าแผนกลยุท ธและแผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดรับการปรับปรุง
เสนอผูบริหาร
หมายเหตุ : ถาแผนกลยุทธของหนวยงานตอบสนอง/สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
ก็ถือวาสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
คําอธิบาย
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ ผูบริหารทุกระดับ
หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา
ดู แ ลบุ ค ลากรอย า งดี เป ด โอกาสให ผู เ กี่ ย วข อ งเข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห าร มี
ความสามารถในการตั ด สิ น ใจแก ป ญ หา และกํ า กั บ ดู แ ลติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปน
ฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนาหนวยงาน
1.1 ผูบริหารมีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI)
ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมให
บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 2) มิติการพัฒนา หรือ การ
ปรับปรุงกระบวนหลักของหนวยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 3) มิติ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยคํานึงถึงความ
คุ ม ค า ของการใช จ า ยเงิ น งบประมาณ และให ส อดคล อ งกั บ เป า ประสงค ต ามประเด็ น
ยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
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ความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ
1.2 ผูบริ หารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผน
กลยุทธให และบุคลากรทุกระดับทราบ และมีความเขาใจรวมกัน
1.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันที่รับผิดชอบใหทันสมัย นํามาใชใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ
(KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
2. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบัน/หนวยงานไปยังบุคลากรใน
หนวยงาน
2.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติในการประชุมของหนวยงานอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับ
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อ
สื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
2.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของหนวยงาน
อยางครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย
หรือ ปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
3. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
3.1 ผู บ ริ ห ารควรมี ร ะบบการสื่ อ สาร 2 ทาง เพื่ อ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
3.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอม
กับมีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได
3.3 ผู บ ริ ห ารมี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม เพื่ อ เป น การสร า งขวั ญ และ
กําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (Lean Organization)
เปนตน
4. ผูบริหารถายทอดความรู และสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ
4.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน
การสอนงานที่หนางาน (On-the-Job Training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
4.2 ผู บ ริ ห ารในระดั บ ต า งๆ ควรนํ า หลั ก การจั ด การความรู ม าใช เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) เปนตน
5. ผู บ ริ ห ารบริ ห ารงานด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข อง
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนิน
งานของสถาบัน
5.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็น
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ และเปด
โอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
5.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล
การทํางานและรายงานการเงินของหนวยงานเสนอตอผูบริหารระดับสูงขึ้นไปเปนประจํา
ทุกป
5.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของหนวยงานเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไปเปนประจําทุกป
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6. มีระบบการประเมินผลของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
6.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการประเมิ น ผลผู บ ริ ห ารตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎหมาย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร และขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกัน
6.2 มหาวิทยาลัยควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร
กลาวคือ ใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
6.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารในระดับสูงขึ้นไปในโอกาส
ที่เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการให
บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน จะมุงเนนการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
การประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
คําอธิบาย
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่องคกรในปจจุบันจะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง คือ การบริหาร
จัดการทุนมนุษย (Human Capital) โดยการใหความสําคัญกับการบริหารคน นับตั้งแตการ
สรรหาคัดเลือก พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ และการรักษาคน เพื่อสรางความผูกพัน
ของบุ ค ลากรที่ มี ต อ องค ก ร ดั ง นั้ น หน ว ยงานจะต อ งบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาเพื่ อ ให
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บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด ผูบริหารองคกรจะตองสงเสริมใหบุคลากรมีความสามารถ
จัดการแกปญหาเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคตอยาง
นอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของหนวยงาน กําหนด
อัตรากําลังที่ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา
กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
ใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (Training Needs) ของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด
และสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งหัวหนา
หน ว ยงานสามารถประเมิ น ความต อ งการนี้ ไ ด ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสามารถ
(Competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และ
ฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวคิ ด กฎเกณฑ มี ทั ศ นคติ แ ละทัก ษะที่ ดี เพื่ อ เพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง าน
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข อ มู ล ป อ นกลั บ ของผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการพั ฒ นาตามเส น ทาง
ความกาวหนาของสายงานในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงใน
การทํางานและใชเพื่อการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทน
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และสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานใน
หนวยงาน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบาง
ที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความ
ตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของหนวยงาน
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนว
ปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดบุคลากรไดทราบภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไป
ตามกรอบอัตรากําลังที่หนวยงานวางแผนไว
2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน
(Job Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (Competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการ
ฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณ
การเขา–ออกของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับ ปรุง แกไ ขและ
ติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุน
อยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สร า งบรรยากาศของสถานที่ ทํ า งานให น า อยู ตั้ ง แต ส ภาพแวดล อ ม
บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค
ทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เชน มีการ
28

ติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยเร็ว มี การ
กระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธ
ผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ
พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนํา
ชวยเหลือและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทาง
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพื่อทํา
ใหเกิดความรูสกึ ที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มี น โยบายดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค ลากร ทั้ ง ในเชิ ง ป อ งกั น และส ง เสริ ม มี
สวัสดิการ ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดาน
สถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรู
และทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การอบรมหรือการพัฒนา เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตาม
ผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
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5.1 หนวยงานจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกฝงจรรยาบรรณแกบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ
ปรับปรุง และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
หนวยงานจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่
กํา หนดไว ใ นแผน รวมทั้ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนการบริห ารและการพั ฒนาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือ เปาหมายของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมี
ความเชื่ อ มโยงกั บ กลยุท ธข องหน วยงาน และนํา ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง แผนหรื อ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดํ า เนิ น การตามแผนปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2)
คําอธิบาย
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการ
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เรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงาน
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน
ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล
และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของหนวยงานอยางนอยครอบคลุม 2 พันธกิจ
1.1 หนวยงานควรศึกษาตามแผนกลยุทธวามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ เพื่อ
นํามาใชในการกําหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของหน วยงาน โดยอยา งนอ ยตอ งครอบคลุม 2 พั น ธกิจ เนน เรื่ อ งการพัฒนาทั กษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก
1.2 บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งในการกํ า หนดประเด็ น ความรู อาจประกอบด ว ย
ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานกลยุทธของหนวยงาน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1
หนวยงานควรกําหนดกลุม เปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทัก ษะ
ครอบคลุม 2 พันธกิจ และควรมีนโยบายการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
บุ ค ลากร เพื่อ นํ า มากําหนดเป น ประเด็น สําหรั บใช ในกระบวนการจัด การความรู ใหไ ด
องคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงาน
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
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(Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 หนวยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดาน
การจัดการความรู รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่หนวยงานมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอผานเวทีตางๆ หรือ สงเสริมใหบุคลากรเขารวมในกิจกรรม
ขางตนในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 หนวยงานควรสงเสริมใหมี บ รรยากาศและวัฒ นธรรมการเรีย นรูภายใน
หนวยงาน เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้ง
ระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู อยางตอ เนื่องโดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา
สถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปน
หมวดหมู เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
5. มีการนําความรูที่ไ ดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
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ปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับ ผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ ดีจากแหลงตางๆ เชน
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและมหาวิทยาลัย
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัด
ผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
5.3 มี ก ลไกการนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจากภายในและภายนอกด า นการ
จัดการความรูมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของหนวยงาน
5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
คําอธิบาย
หนวยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ หรือ วางแผนการใชงาน
ระบบสารสนเทศที่ มี อ ยู ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เพื่ อ การบริ ห ารการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการ
ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น การดํ า เนิ น งาน ตลอดจนเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
หนวยงาน ทั้ งนี้ ระบบดังกลาวตอ งมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผูใช
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
หนวยงานควรตองมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองแผน กลยุทธ
ของหนวยงาน หรือแผนการใชระบบสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน
และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปนระบบสารสนเทศที่นํา
ขอมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียน
นักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปน สารสนเทศให ผูบ ริหารใชในการ
บริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของหนวยงานได รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
ผู รั บ ผิ ด ชอบควรจั ด ทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบ รวมทั้ ง
กําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มี
การประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกปการศึกษา เปนตน
โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
4.1 กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการประเมิ น ความ
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมิน ความพึง พอใจมาใชในการจัดทํ าแผนปรับ ปรุง ระบบ
สารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายใหผูที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มี ก ารส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของสถาบั น ตามที่ ต กลงร ว มกั น เพื่ อ ใช
ประกอบในระบบประกันคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
คําอธิบาย
เพื่อ ใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุ มปจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อ เสีย ง และการฟอ งรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดย
คํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด
เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน
เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ
เปนสําคัญ
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของหนวยงาน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการ
ประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 2
ดาน ตามบริบทของหนวยงาน
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ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน
2.1 วิ เ คราะห แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งพร อ มป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ ส ง ผล
กระทบ หรือ สรางความเสียหาย หรือ ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายใน
การบริหารงาน
2.2 ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ นํ า มาพิ จ ารณาควรมองถึ ง เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตที่ มี
โอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยงานดานชื่อเสียง คุณภาพการบริการ รวมถึงความ
สูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหนวยงานเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยง หรือ ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่
เกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพที่สะทอนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ําได
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3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและ
ผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจาก
ขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามี
เหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้ น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอ
คุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญ กําลังใจ และความปลอดภั ย ของ
บุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน
4.1 จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมาย โดยต อ งกํ า หนด
มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และ
ดําเนินการแกไขลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4T คือ Take การยอมรับ
ความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง
และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบัน
จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรอง
จากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุมคา คุณคา)
5. มี การติด ตาม และประเมินผลการดํ า เนินงานตามแผน และรายงานต อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอมหาวิทยาลัย
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
การดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย
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6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู
หลังการจัดการความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจาก
นโยบาย หรือสภาพแวดลอมในการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหนวยงาน และ
จากหนวยงานกํากับ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
คําอธิบาย
หนวยงานจะตองมีระบบจัดทําคําของบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และจะตอง
มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงิน การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงาน หรือ มหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได มีการ
วิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ
ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถ
วิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงานได
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. มีการจัดทําคําของบประมาณที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
หนวยงานควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของหนวยงาน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่
ต อ งใช ซึ่ ง จะเป น งบประมาณในการดํ า เนิ น การตามแผน และกํ า หนดแหล ง ที่ ม าของ
งบประมาณดังกลาว ซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือ
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สถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางฯ กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํา
งบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการบริหารคาใชจาย หรือเงินทุน สําหรับการบริหารภารกิจของ
หนวยงานในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา และ
ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากร
อยูแลว ควรไดมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
2.3 มี แ ผนการจั ด หาทรั พ ยากรทางการเงิ น อย า งเพี ย งพอสํ า หรั บ การบริ ห าร
ภารกิ จ ของหน ว ยงานในทุ ก ด า นให เ ป น ไปตามเป า หมาย และมี แ ผนใช เ งิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อจะทําใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากร
หนวยงานมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําป ดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวใน
แตละปมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของหนวยงานแลว งบประมาณประจําปในแตละ
พันธกิจมีความเพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาหนวยงานแลว งบประมาณประจําปสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบริหารของ
หนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวย งบรายรับ คาใชจาย
และงบดุลอยางเปนระบบอยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงิน
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รายได หักคาใชจายแลวหนวยงานมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมในชวง
ถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของหนวยงาน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินของหนวยงานอยางตอเนื่อง
จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน เสนอผูบริหารเปน
รายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไม และไดใชเงินกับกิจกรรมใด
มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
หนวยงานที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกควรจัด
ใหมีผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ชวย
ในการติดตามการใชเงินจัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนํา
ขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารระดับสูงตามแผนที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
คําอธิบาย
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดง
ถึ ง ศั ก ยภาพการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของหน ว ยงาน โดยต อ งครอบคลุ ม ทั้ ง ป จ จั ย นํ า เข า
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หนวยงานจะตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
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กํ า หนดว า สถาบั น ต อ งสร า งระบบและกลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิ น และ
พัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีก ารวั ด ผลสํา เร็จ ของการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน รวมทั้ง การรายงานผลการ
ประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึ ก ษาที่ ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให เ ห็ น ว า เป น ความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวอยางแนวปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 หนวยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของหนวยงาน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ เปนระบบเฉพาะที่หนวยงานพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงค และ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ เพื่อ
ผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับหนวยงานจนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
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2.1 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝาย
2.2 มีหนวยงาน หรือ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ
พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคลถึงระดับหนวยงาน เพื่อให
ไดคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม
2.5 มี ก ลไกการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น และกระตุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นา
คุณภาพอยางตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน (ตัวบงชี้เฉพาะ)
3.1 หนวยงานกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่ม เติมขึ้นตามอัตลัก ษณของหนวยงานควรครบถวนทั้งปจ จัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑ หรือ แนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับ
คุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสถาบันตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สถาบันกําหนด และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ
ครบถวน โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมิน
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คุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพที่ มี ข อ มู ล
ครบถวนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
หนวยงานควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการ
หรื อ ประสานงานกั บ คณะกรรมการ/หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนิน งานในสวนที่รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงหรื อ รว มรั บ ผิด ชอบ โดยมี เ ปาหมายให ผ ลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของหนวยงานมีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุก
ตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการ
ดําเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึกษาที่ถูกตอ ง เปนปจ จุบัน หรือใชร ะบบสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อตอบสนองระบบประกันคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ผูรับบริการตามพันธกิจของหนวยงาน
หนวยงานควรสงเสริมใหผูรับบริการ และบุคลากรของหนวยงานเขามามีสวน
รวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามี
มาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวม
กําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน และมีกิจกรรมรวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน ทั้งในสวนของ
ระดับมหาวิทยาลัย หรือ หนวยงาน และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการสร า งเครื อ ข า ย เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาการ
ทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มี ก ระบวนการคั ด สรรแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในแต ล ะกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มี ก ารเผยแพร แ นวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี
ใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
คําอธิบาย
การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน เชน นักศึกษา บุคลากร และ
ผูที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่หนวยงานควรดําเนินการ เพื่อติดตามผลการใหบริการซึ่งสงมอบให
นักศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของแลว มีผลในเชิงบวกหรือลบ เพื่อประเมินคุณภาพการ
ใหบริการวาอยูในระดับที่นักศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของตองการ คาดหวัง ไมพึงพอใจ
หรือพึงพอใจ หากนักศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของไดรับความพึงพอใจก็ตองวิเคราะห
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ว า มี อ งค ป ระกอบด า นใดบ า งที่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งประสงค ใ ห มี ก าร
ใหบริการในรูปแบบ ชองทาง หรือวิธีการใด เพื่อใหบริการในรูปแบบดังกลาวซ้ํา หรือ
พัฒนาใหมีคุณภาพในการใหบริการใหดีขึ้น เพื่อสรางความประทับใจ และภาพลักษณที่ดี
ขององคกร หากนักศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของไมพึงพอใจ หนวยงานตองวิเคราะหหา
สาเหตุเพื่อปรับปรุงการทํางานตามตนเหตุที่วิเคราะหได
การวัดความพึงพอใจนักศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของมีวิธีการหลากหลายตอง
คํานึงถึงรูปแบบของคําถามที่ตองออกแบบเพื่อใหไดคําตอบจากนักศึกษา บุคลากร และ
ผูที่เกี่ยวของตรงตามความตองการของหนวยงาน รวมทั้งขอมูลที่ไดรับฟงสามารถนํามาใช
ใหเกิดประโยชนทั้งหนวยงานที่ใหบริการและนักศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ ทั้งการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน และการเตรียมการใหบริการในอนาคตใหแกผูรับบริการ วิธีการวัด
ความพึงพอใจอาจใชรูปแบบของแบบสอบถาม Likert Scale
ทั้งนี้ ในการนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจใหเทียบผลประเมินเปนรอยละ
เชน หากกําหนดแบบสอบถามเปนชวงคะแนน โดยมีชวงคะแนนสูงสุดเทากับ 5 คะแนน
ใหนําคาเฉลี่ยที่ได หารดวยคะแนนสูงสุดคูณดวย 100%
ตัวอยางเชน ผลการสํารวจมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.76 คะแนน คํานวณได
ดังนี้ 3.76 x 100 = 75.20
5.00
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บทที่ 3
การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในมี จุ ด มุ ง หมาย เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น การ
ดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานไดทราบ
สถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทาง และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง โดยการประเมินคุณภาพภายในจะมีหลายระดับ ทั้งภาควิชา
คณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ดังนั้นหนวยงานแตละระดับตองวางแผนจัดกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน
เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ดังนี้
1) เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะไปใช ป รั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือน
ตุลาคม
2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน สง
ตนสังกัดได ทัน ตามแผน ซึ่ง มหาวิทยาลัยจะกํา หนดใหห นวยงานยอ ยประเมินคุ ณ ภาพ
ภายในใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษา สวนมหาวิทยาลัยตองจัดสง
รายงานฯ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน
120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษา
1. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 การเตรียมการของหนวยงานกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
1.1.1 การจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
หน ว ยงานจะต อ งรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานให แ ล ว เสร็ จ ภายในเดื อ น
พฤษภาคมของปการศึกษาที่ประเมิน และจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพตาม
รูปแบบที่กําหนดในคูมือฯ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
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1.1.2 จัดการเตรียมเอกสาร หรือ หลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสาร หรือ หลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลา
เดียวกับที่นําเสนอในรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ตลอดจนสาระในเอกสารตอง
ตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานประจําปฯ
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยม อาจทําไดในสองแนวทางคือ
จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสาร
ไดจากผูใด หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ
นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่
สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะ
สามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็ว และดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราว
เดียว
1.1.3 การเตรียมบุคลากร
1) การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้
ก. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆอาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญ ตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพเปนเชนไร
ข. เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ
สัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
ค. เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสราง
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง
ของบุคลากร
ง. เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจ
ประจําของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
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2) การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูป ระเมินกับ บุค คล หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
ก. ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
ข. ทํ า ความเข า ใจอย า งดี กั บ ภารกิ จ ของคณะวิ ช าและสถาบั น เพื่ อ
สามารถใหขอมูลตอผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผู
ประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได
ค. มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมิน
จะเชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน
ง. ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่
คณะกรรมการประเมินกําหนด
จ. เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมิน จะตอง
สามารถประสานงานแกไขไดทันที
1.1.4 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
1) หองทํางานของคณะผูประเมิน
ก. จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวน
มาก โดยเป น ห อ งที่ ป ราศจากการรบกวนขณะทํ า งาน เพื่ อ ความเป น ส ว นตั ว ของ
คณะกรรมการ
ข. จั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ เ ครื่ อ งเขี ย นในห อ งทํ า งาน และ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
ค. จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือ
บริเวณใกลเคียง
ง. หองทํางานควรอยูใกลกั บ ที่ จัดเตรีย มอาหารวาง อาหารกลางวั น
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
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จ. ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษ
อื่นใด เพิ่มเติม
2) หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย  บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวน
เสีย ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน
1.1.5 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
1) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง และจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในทราบ โดยตองมีกรรมการประเมินฯ จากนอกหนวยงานที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. หรือ ที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. อยางนอย 3
คน ขึ้นอยูกับขนาดของหนวยงาน
2) หนวยงานแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานกับ
คณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพท และ e-mail address สําหรับติดตอ
3) ประสานงานกั บ ประธาน หรื อ ตั ว แทนของคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพเพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขา
ตรวจเยี่ยมการใหขอมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การ
นัดหมายตางๆ เปนตน
1.2 การดําเนินการของหนวยงานระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1.2.1 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
1.2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอม
สําหรับการนําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ
1.2.3
จั ด ให มี ผู ป ระสานงานทํ า หน า ที่ ต ลอดช ว งการตรวจเยี่ ย ม ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนํา
การเยี่ยมชมหนวยงานภายใน ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
1.2.4 ในกรณี ที่ค ณะกรรมการประเมิ นฯ ทํ างานตอ หลั งเวลาราชการ ควรมี
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ผูประสานงานสวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก
1.2.5 บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการ
ประเมินฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติม
ไดตามความเหมาะสม
1.3 การดําเนินการของหนวยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ
1.3.1 ผูบริหารรวมทั้งผูเกี่ยวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการ
ประชุมหรือสัมมนา เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรม
ตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่ง
ประกอบด ว ยกิจ กรรมที่ ต อ งดํา เนิ น การ กํ าหนดเวลาเริ่ ม ต น จนถึง เวลาสิ้ น สุ ด กิจ กรรม
งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรมตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
1.3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวา
หนวยงานชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือ
รวมใจของทุกฝาย
1.3.3 หนวยงานควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป (โดยติดตามแบบสอบถามความ
คิดเห็น และสงกลับมายังสํานักงานประกันคุณภาพ)
2. การประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 ตัวบงชี้คุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายในมีการกําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คื อ ตัวบ งชี้เชิง
คุณภาพ และตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัว
บงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอ และระบุวาผลการ
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ดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะ
ได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ งชี้ (ซึ่งอยูในรูป รอ ยละหรื อ ค า เฉลี่ย ) เปนคะแนนทําโดยการเทีย บ
บัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
ตัวอยางเชน
กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 76.62
คะแนนที่ได = 76.62 x 5 = 4.51
85
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5
คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
คารอยละหรือคาเฉลี่ยทีไ่ ดจากการดําเนินการ
x5
คะแนนที่ได =
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการ
ปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98
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2.2 การตัดสินผลการประเมิน
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมาย
ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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บทที่ 4
สวนประกอบของรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวยสาระ 11 สวน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สวนประกอบ
1.1 ปก
ปกรายงานตองระบุวาเปนรายงานประจําปการศึกษาและปงบประมาณใด ของ
หนวยงานใด และจัดทํารายงานแลวเสร็จ เดือน และ พ.ศ. สําหรับรายละเอียดอื่นๆ อาจ
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม เชน ภาพประกอบ เปนตน โดยปงบประมาณตองเปนป
เดียวกับปการศึกษา (25xx)
1.2 คํานํา
เปนขอความโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน เชน ผูอํานวยการ หัวหนาฝายที่
ระบุวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน ตัวบงชี้คุณภาพที่รายงาน รวมถึงชวงเวลาที่รายงาน
1.3 สารบัญ
ระบุเนื้อหา และเลขที่หนาของหัวขอหลักในรายงานทุกหัวขอ
1.4 โครงรางองคกร
โครงรางองคกรเปนการบงบอกบทบาท และอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององคกร
สภาพแวดลอมการดําเนินการ ความสัมพันธที่สําคัญในการปฏิบัติการ และความทาทาย
เชิงกลยุทธ ซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการองคกรโดยรวม ทั้งนี้ ควรระบุ
กลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน และบริการที่จัดใหแตละกลุม
อยางชัดเจน
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1.5 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
บรรยายผลการประเมิ น ตนเองตามตั ว บ ง ชี้ ร ว มและตั ว บ ง ชี้ เ ฉพาะ ว า มี
กระบวนการดําเนินงานอยางไร ผลเปนอยางไร ตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไมอยางไร มี
การพัฒนาการจากการประเมินคุณภาพ และกําหนดแนวทางการแกไขจุดออน สงเสริมจุด
แข็งอยางกวางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริหารและผูประเมินคุณภาพสามารถเขาใจสภาพปจจุบัน
ของหน ว ยงานได ค รอบคลุ ม อย า งรวดเร็ ว โดยเน น เฉพาะการดํ า เนิ น งาน และผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดน (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ)
1.6 ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบงชี้ของหนวยงาน
เปนตารางนําเสนอคะแนนผลการประเมินตามตัวบงชี้ของหนวยงาน เพื่อผูบริหาร
และผูประเมินคุณภาพภายในสามารถพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ และสถานภาพการ
รับรองหนวยงานไดทั้งในภาพรวม
1.7 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามตัวบงชี้
เป นตารางแสดงข อมู ลเปรี ยบเที ยบผลการดํ าเนิ นงานที่ สะท อนสภาพอดี ตและ
ปจจุบันของหนวยงานตามตัวบงชี้คุณภาพ โดยมีการแสดงขอมูลยอนหลัง 2-3 ป รวมทั้งผล
การประเมินในแตละตัวบงชี้
1.8 ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 25xx
บรรยายผลการประเมิ น ตนเองตามตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพอย า งละเอี ย ดว า มี ผ ลการ
ดําเนินงานอยางไร และผลการประเมินในแตละตัวบงชี้เปนอยางไร ตอบสนองตอวิสัยทัศน
หรื อ ไม อย า งไร ผลการดํา เนิ น งานเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามแผนที่ว างไว ห รื อ ไม และมี ก าร
พัฒนาการจากการประเมินภายในของปที่ผานมาอยางไร และวิเคราะหใหเห็นจุดแข็ง/
แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ในภารกิจรวมและภารกิจเฉพาะ
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1.9 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่
ผานมา
ระบุขอเสนอแนะ ขอสังเกตและจุดที่ตองพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ มาจัดทําแนวทางการพัฒนา และนําเสนอผลที่ไดรับจากการ
พัฒนา
1.10 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และผลงานนวัตกรรม (Innovation)
รวบรวมแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ต ล ะด า นและผลงานนวั ต กรรมของหน ว ยงานนั้ น ๆ
เพื่อใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะภายใน
1.11 ภาคผนวก
ระบุขอมูลตางๆ ตามที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสม และสนับสนุนเนื้อหาภายใน
เลม เชน รหัสเอกสารอางอิงที่อางถึงภายในฉบับ หรือตองการใหอยูสวนทายของแตละ
ตัวบ งชี้ก็ ได ตารางแสดงแผน (เป า หมาย) ของการดํา เนิน งานตั้ง แตป ก ารศึก ษา 25xx25xx+4 พรอมขอมูลผลการดําเนินงาน (Baseline) ตั้งแตปการศึกษา 25xx-3
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2. แบบฟอรมที่ใชในรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
แบบฟอรมที่ 1 ปก (SAR-1)

แบบฟอรมที่ 1 ปก (SAR-1)
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
ปการศึกษา 25xx/ปงบประมาณ 25xx
หนวยงาน...........................................

วัน/เดือน/ป
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แบบฟอรมที่ 2 คํานํา (SAR-2)
คํานํา
วัตถุประสงค
ภารกิจที่รายงาน
ชวงเวลาที่รายงาน
อื่นๆ

ลงชื่อ .……………………….
(
)
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
วัน/เดือน/ป
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แบบฟอรมที่ 3 สารบัญ (SAR-3)
สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
โครงรางองคกร
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจ
และตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาที่รายงาน
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของ
ปที่ผานมา
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และนวัตกรรม (Innovation)
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- ภาคผนวก ค
- ภาคผนวก ง
- อื่นๆ
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แบบฟอรมที่ 4 โครงรางองคกร (SAR-4)
โครงรางองคกร
ความเปนมา
วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
โครงสรางสวนราชการและการบริหาร
กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และบริการที่จัดให
ความทาทายขององคกร
อื่นๆ
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แบบฟอรมที่ 5 บทสรุปสําหรับผูบริหาร (SAR-5)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
- ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน
…………..................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน
…………..................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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แบบฟอรมที่ 6
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมิน (SAR-6)
ลําดับที่
ตัวบงชี้
1 ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน
2 ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน
คาเฉลี่ยรวม

คะแนนที่ ได ผลการประเมิน
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แบบฟอรม 7
ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบงชี้ (SAR-7)
ผลดําเนินงาน

ตัวบงชี้

ตั้ง/หาร

25xx-2
1. ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2)
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
1.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน

หมายเหตุ
25xx หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน
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ป 25xx-2

ตั้ง/หาร

25xx-1

ป 25xx-1

ตั้ง/หาร

25xx

เปาหมาย คะแนนการ
ประเมิน
ป 25xx 25xx

แบบฟอรมที่ 8
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 25xx (SAR-8)
แบบฟอรมนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปการศึกษามีรายละเอียด 2 สวน คือ
1. รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองภารกิจและตัวบงชี้ดานตางๆ อยาง
ละเอียด โดยเขียนบรรยายใหเห็นความสัมพันธของกระบวนการ PDCA-PaR แตละภารกิจ
และตัว บ ง ชี้ เ ป น อย า งไร ตอบสนองต อ เป า หมายหรือ วิ สั ย ทั ศ น ห รื อ ไมอ ย า งไร ผลการ
ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไวหรือไม และมีการพัฒนาจากผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2 ปที่ผานมาอยางไร เขียนบรรยายใหเห็นผลงานเดน หรือสิ่งที่หนวยงาน
ประเมินตนเองแลวมีความเห็นวา เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือเปนนวัตกรรม
หรือเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นหรือสถาบันอื่นดวย
วิธีการเขียนผลการดําเนินงานเขียนในรูปแบบ รายงานวิจัยประเมินตนเอง คือ
รายละเอียดของขอ มู ลหรือ เนื้อหาตอนใดที่นํามาจากเอกสารหลักฐาน หรือผลการวิจัย
สถาบันเรื่องใด ฯลฯ ใหอางเอกสารดวย โดยวงเล็บเอกสารอางอิงไวหลังขอความ สําหรับ
รหัสเอกสารอางอิงใชรูปแบบตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ก ทั้งนี้ เพื่อความนาเชื่อถือของ
ขอมูล และสะดวกในการตรวจสอบเอกสารยอนกลับของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
แบบฟอรมที่ใชจะจําแนกตามลักษณะตัวบงชี้ไดแก 1) ตัวบงชี้คุณภาพ 2) ตัวบงชี้
เชิงปริมาณ
2. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง วิธี
ปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม โดยการวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอกของ
หนวยงาน
หมายเหตุ : กรณีผลการประเมินในตัวบงชี้ใดมีคานอยกวา 5 ควรเขียนจุดควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง กรณีผลการประเมินในตัวบงชี้ใดไดคะแนนเต็ม
5 ควรเขียนจุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดียิ่งกวาเดิม
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1) แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชี้คุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : .................................................
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 25xx
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง

ประเมิน ขอ*
ตนเอง

เกณฑการประเมิน

1
2
i
หมายเหตุ : * ตามจํานวนขอในตัวบงชี้ที่รายงาน
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ผลการดําเนินงาน

คะแนน 5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
หลักฐาน

2) แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชี้เชิงปริมาณ
ชื่อตัวบงชี้ : .................................................
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

ขอมูลผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 25xx
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง

คะแนน 5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน :

หลักฐาน :
1.
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ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน :
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.
2.
จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1.
2.

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน :
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.
2.
จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1.
2.

หมายเหตุ : 25xx หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน
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แบบฟอรมที่ 9
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา (SAR-9)
ขอสังเกตขอเสนอแนะ
และจุดที่ตองพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
และผลการพัฒนา
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แบบฟอรมที่ 10
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือนวัตกรรม (Innovation) (SAR-11)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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โครงการ กิจกรรม......................................
หนวยงาน
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
ขอมูลทั่วไปของคณะ/หนวยงาน
4.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ
4.2 บุคลากร/นักศึกษา
4.3 งบประมาณ/ภาระงาน ฯลฯ
หลักการและเหตุผล
แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review)
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต
จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ
กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบกับ
หนวยงานภายใน/ภายนอก
นวัตกรรม
บทสรุป
เอกสารอางอิง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ความหมายรหัสเอกสารอางอิงของหนวยงานสนับสนุน
1. อักษรยอ แสดง รหัส เอกสารอางอิงของหนวยงาน
2. ตัวเลขลําดับที่ 1 และ 2 แสดงลําดับที่ของภารกิจและตัวบงชี้
3. ตัวเลขลําดับที่ 3 และ 4 แสดงลําดับที่ของเอกสารสนับสนุน
ตัวอยางเชน
สป. 1.1 – 01. หมายถึง - เอกสารอางอิงในรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
ของสํานักงานประกันคุณภาพ
- สําหรับภารกิจที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 เปน เอกสารอางอิงเลมที่ 1
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ภาคผนวก ข
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2553
ในปการศึกษา 2553 มีการจําแนกหนวยงานที่ตองจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพและรับการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 เปน 3 ประเภท ไดแก
หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน หน ว ยงานสนั บ สนุ น เที ย บเท า คณะ และหน ว ยงาน
สนับสนุนอื่นๆ ดังนี้
1. หนวยงานจัดการเรียนการสอน จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 27 คณะ/วิทยาลัย
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1) คณะทันตแพทยศาสตร
2) คณะพยาบาลศาสตร
3) คณะแพทยศาสตร
4) คณะเภสัชศาสตร
5) คณะการแพทยแผนไทย
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) คณะวิทยาศาสตร
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
4) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะวิศวกรรมศาสตร
7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1) คณะวิทยาการจัดการ
2) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
3) คณะเศรษฐศาสตร
4) คณะการบริการและการทองเที่ยว
5) คณะศึกษาศาสตร
6) คณะนิติศาสตร
7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8) คณะศิลปศาสตร
9) วิทยาลัยอิสลามศึกษา
10) คณะรัฐศาสตร
11) คณะศิลปกรรมศาสตร
12) คณะวิทยาการสื่อสาร
13) คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
14) คณะวิเทศศึกษา
2. หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ จํานวน 11 หนวยงาน
1) บัณฑิตวิทยาลัย
2) วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
3) วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี
4) ศูนยคอมพิวเตอร
5) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
6) สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
7) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
8) สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง
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9) สํานักวิจัยและพัฒนา
10) สํานักวิทยบริการ
11) สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
3. หนวยงานสนับสนุนอื่นๆ จํานวน 21 หนวยงาน
1) ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2) หนวยตรวจสอบภายใน
3) สํานักงานประกันคุณภาพ
4) สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5) สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
6) กองกลาง
7) กองกิจการนักศึกษา
8) กองการเจาหนาที่
9) กองคลัง
10) กองบริการการศึกษา
11) กองแผนงาน
12) กองอาคารสถานที่
13) กองทะเบียนและประมวลผล
14) กองธุรการ วิทยาเขตปตตานี
15) กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี
16) กองแผนงาน วิทยาเขตปตตานี
17) กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปตตานี
18) กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี
19) สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
20) สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
21) สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี
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ทั้งนี้ จํานวนขอมูลดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงในแตละป โดยเฉพาะหนวยงาน
จัดการการเรียนการสอนที่ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 ก็ตองมีการจัดทํา
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ และรับการประเมินคุณภาพภายในในปที่มีผูสําเร็จ
การศึกษา ไดแก สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง สถาบันสันติศึกษา โครงการจัดตั้งคณะ
เทคนิคการแพทย และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร
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