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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2556 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที ่5 สิงหาคม 2 755  

 
 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  ประธานกรรมการ 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ ์   กรรมการ 
3)  อาจารย์เจษฎา  โมกขกุล     กรรมการ 
4)  นางอภินันท์  ปานเจี้ยง     เลขานุการ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 
5) เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. วิธีการ 
1) ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน  
2) ศึกษาเอกสาร 
3) สัมภาษณ์ 

3.1  ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 
3.2  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านงานนโยบายและแผน   
3.3  เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี 
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4.  แผนการประเมินคุณภาพภายใน 
 

วันที่ – เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
5 สิงหาคม  7552 
03.80-00.00 น. 

 

ห้อง
ประชุม 1 
ส านักงาน
อธิการบดี 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกอง
แผนงานประชุมเตรียมพร้อมก่อนการประเมิน ที่
ห้องประชุม 1 ส านักงานอธิการบดี   

คณะกรรมการประเมิน 
 

09.00 - 09.45 น. 1. กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม 
ก า รป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมินในปีที่ผ่านมา 

2. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและ
บุคลากรกองแผนงานและซักถามประเด็นข้อ
สงสัย 

คณะกรรมการประเมิน 
แผนงานทุกท่านผู้บริหาร
และบุคลากรกอง 

09.45 – 10.80 น. คณะกรรมการประเมินฯ 
1. ตรวจสอบเอกสารสนับสนุน 
2. ขอข้อมูล ในประเด็นส าคัญจาก/ซักถาม

หัวหน้างานและบุคลากรในกองแผนงาน 

คณะกรรมการประเมิน 
บุคลากรกองแผนงาน 
 
 

10.80 - .17 00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 
กลุ่มที่ 2  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนโยบาย
และแผน 
กลุ่ มที่  3  ห น่ วย งาน ต่ าง ๆ  ในส านั ก งาน
อธิการบดี 

คณะกรรมการประเมิน 
ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บ ค ณ ะ /
หน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
นโยบายและแผน 
บุ ค ล า ก ร ส า นั ก ง า น
อธิการบดี 

12.00 - 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น กรรมการประเมินสรุปผลการประเมิน คณะกรรมการประเมิน 

14.30 – 15.30 o. แจ้งผลการประเมินและร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

คณะกรรมการประเมิน 
บุคลากรกองแผนงาน 
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5. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
.5 1 ตารางสรุปผลการประเมิน 

 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ ได ้ ผลการประเมิน 

1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 4.03 ระดับด ี

2 ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 5.00 ระดับดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 ระดับดีมาก 

 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 1) ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน มีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ก าหนดเป้าหมายและประเมินผลการด าเนินงาน 

9 ตัวบ่งชี้ สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย  8 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีผลการประเมิน 4.03 อยู่
ในระดับดี โดยตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายคือ ตัวบ่งชี้ 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดย
กรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงาน 4 ข้อ และมีคะแนนการประเมินตนเอง 8 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีบุคลากรที่มคีวามรู้ แม่นระเบียบและกฎเกณฑ์มีประสบการณ์ให้ค าแนะน าแก่คณะได้เป็นอย่างดี 
2. มีการปรับปรุงคุณภาพการท างานสม่ าเสมอ 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร 

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เป้าหมายของตัวบ่งชี้ร่วมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เห็นแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่ระดับที่ท้าทาย

มากขึ้น ซึ่งจะท าให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่กองแผนงานก าหนด 
ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  สนับสนุนให้บุคลากรมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็น 
explicit knowledge เพ่ิมข้ึน  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่สามารถทดแทน หรือปรับเปลี่ยนสู่แนว
ปฏิบัติใหม่ที่แตกต่าง และการสร้างหรือก าหนด best practices ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

2. ควรทบทวนแนวทางในการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือปรับเปลี่ยน  tacit 
knowledge ไปสู่  explicit knowledge ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารเพ่ิมมากข้ึน  ได้แก่ การคัดกรอง
ความรู้และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  การถอดบทเรียน ในการปฏิบัติงาน  และการจัดท าคู่มือการ
ท างาน/การปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

3. ควรจัดระบบกลไกในการบริหารความเสี่ยงซึ่งด าเนินการในประเด็นเชิงการบริหารจัดการ  ที่
เพ่ิมเติมจากการควบคุมภายในที่เน้นในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดการประเมิน โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้ เพ่ือน าจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และน าไปด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
  ไม่มี 
  

 2) ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  ก าหนดเป้าหมายและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 5 ตัวบ่งชี้ สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสร้างระบบ cross function ทุกระบบงาน 
2. ควรสร้างระบบพ่ีเลี้ยงในการฟูมฟักบุคลากรรุ่นใหม่ 
3. ใช้ความพร้อมที่มีอยู่ในการรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

การเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เป็นต้น 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนาหรือสร้างระบบความยุติธรรมให้คณะ โดยเฉพาะงบประมาณและอัตราก าลัง การให้ข้อมูลที่
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

2. สร้างระบบการแจ้งเตือนหรือการสื่อสาร 2 ทาง 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

ไม่มี 
6.   ส่วนสาระ 

 6.1 ตารางสรุปผลการประเมิน )โดยคณะกรรมการ(  

ตัวบ่งชี้ 

ผลด า เนิ น งาน ปี
การศึกษา  

เป้าหมาย
2556 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตั ว ตั้ ง /
ตัวหาร 
2556 

ปี 
2556 

1. ตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน           

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)   6 6 4 

1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)   6 6 5 

1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน (สมศ.13)   4.32 4.00 4.32 

1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)   4 5 3 
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ตัวบ่งชี้ 

ผลด า เนิ น งาน ปี
การศึกษา  

เป้าหมาย
2556 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตั ว ตั้ ง /
ตัวหาร 
2556 

ปี 
2556 

1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2)   4 4 4 

1.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)   4 3 3 

1.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)   6 6 4 

1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)   8 8 4 

1.9 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   85.10 80.00 5 

                    รวมคะแนนตัวบ่งช้ีร่วม  ระดับดี  4.03 

2. ตัวบ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน      

 2.1  สัมฤทธิผลของระบบแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย(สกอ.1.1)   5 7 5 

 2.2  การจัดท าแผนทรัพยากรด้านการเงินของมหาวิทยาลัย(สกอ.3.1)  7 7 5 

 2.3   การจัดท าแผนทรัพยากรด้านอัตราก าลัง  5 5 5 

 2.4 การจัดท าแผนการจัดสรร/ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย   6 6 5 

 2.5  การจัดการข้อมูลและการประเมินผลการวิจัยสถาบัน   7 7 5 

                    รวมคะแนนตัวบ่งช้ีเฉพาะ  ระดับดีมาก  5.00 

                    คะแนนเฉลี่ยรวม  ระดับดีมาก 4.61 

7.  ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 
 7.1 สิ่งท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ (หน่วยงานสามารถด าเนินการได้เอง) 

1. ควรน าผลการวิเคราะห์ไปแลกเปลี่ยนในเวทีต่าง ๆ ทั้งในวิทยาเขตและระดับคณะ 
2. เร่งพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะ จิตบริการและจิตวิทยาการสื่อสารที่ด ี
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะเอ้ืออ านวยให้คณะ/หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

 7.2 สิ่งท่ีควรพัฒนา 
  ควรสร้างระบบ cross function ทุกระบบงาน 
 

 7.3 ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 มีการศึกษาประเด็นส าคัญเชิงนโยบายล่วงหน้า เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
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8. ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน /ภายนอก (มีความครบถ้วน     
 เพียงใด) 
   กองแผนงานได้ด าเนินการส่วนของข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน 
 

9. นวัตกรรม 
  ไม่มี 
 

10. ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อการประเมินครั้งนี้ 
(สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทุกแง่มุม   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยต่อไป) 
  กองแผนงาน อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน แต่ให้จัดท า
รายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม (Performance Report) ซึ่งควรเป็นการริเริ่มทดลองท า
เป็นหน่วยงานแรกโดยกองแผนงานและจัดประเมินความเหมาะสมต่อไป  
 

11.  สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholders 
      กลุ่มที่ 1  ผู้บริหารระดับคณะ /หน่วยงาน  
 ประทับใจ 

1. ข้อมูลดี มีการน าเสนอขั้นตอนการเตรียมการที่เป็นระบบ มีความชัดเจน ตรงไปตรงมามีความ
แม่นย าในงาน มีคู่มือปฏิบัติงาน 

2. มีกฎเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและอัตราก าลัง 
3. บุคลากรรุ่นเก่าที่มีความรู้เข้าใจธรรมชาติของคณะ เอ้ือเฟ้ือ มีจิตบริการ ให้ความรู้และข้อมูล

อย่างชัดเจน 
  

 ไม่ประทับใจ 
1. บุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดเรื่องจิตบริการ ไม่เข้าใจจิตวิทยาการสื่อสาร เน้นงานและระเบียบมาก

เกินไป 
2. เกณฑ์ท่ีมีความแข็งตัว ควรพิจารณาปรับให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่นบ้าง โดยเฉพาะการบังคับ

ใช้กับองค์กรใหม่เหมือนกับองค์กรเก่า เพราะจะท าให้องค์กรใหมย่ากที่จะเติบโต 
3. ขาดการเตือนเวลา เช่น ปฏิทินงบประมาณใกล้เข้ามาแล้วให้เตรียมการด่วน อย่าเพียงเร่งรัดที่

ปลายทางเท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาบ้าง เช่นการของบครุภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ความผิดพลาด
ไม่ใช่ของคณะแต่เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากองค์กรภายนอก 
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      กลุ่มที่ 2  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบายและแผน 
ประทับใจ 
1. การให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา และความมีน้ าใจ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับอาวุโส (ท างาน

เกินกว่า 5 ปี) มีความทุ่มเท ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีอัธยาศัยดี และท างานรวดเร็ว  
2. การจัดสรรงบประมาณที่รอบคอบ การช่วยเหลือและช่วยเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายนอก 

นอกเหนือจากสิ่งที่คณะ/หน่วยงานด าเนินการ  
  

 ไม่ประทับใจ 
1. กระบวนการทางเอกสารในการจัดท างบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่ามหาวิทยาลัยไม่ค่อยได้

น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันทราบว่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่  
2. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองแผนงาน ไม่ทันกับการที่กองแผนงานแจ้งเรื่องไปที่คณะ/

หน่วยงาน  
3. การส่งเอกสารไปยัง วิทยาเขต/คณะหน่วยงาน ล่าช้า ไม่ทันส าหรับหน่วยงานในการจัดเตรียม

เอกสารให้แก่ผู้ใช้งาน  
4. ข้อมูล e-mail address ใน mail-group ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. งานที่ออกหนังสือไปยังคณะ/หน่วยงาน ควรมีความรู้ในข้อมูลพื้นฐานของเรื่องนั้น ๆ ในเบื้องต้น  
2. ควรปรับกระบวนการรับเอกสารของกองแผนงาน ในกรณีเร่งด่วน เพราะมีขั้นตอนระหว่างทาง

ในการส่งต่อเอกสารภายในกองแผนงานที่ล่าช้า  
    
     กลุ่มที่ 3  หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี 
 

ประทับใจ 
บุคลากรเก่ง มีความรู้ความสามารถและให้ค าปรึกษา/แนะน าดี 

 

ไม่ประทับใจ 
1. การจัดสรรเงินช้า ท าให้ไม่แน่ใจว่าโครงการนั้น ๆ ได้รับอนุมัติหรือไม่ 
2. ไม่ได้จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น มักจะตัดงบจนบางครั้งท าอะไรไม่ได้ 
3. ไม่มีการสื่อสารกลับต้องโทรตามเรื่องเองว่าได้รับจัดสรรงบหรือไม่ หรือขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว 
4. ไม่มีการประกันคุณภาพในเรื่องของเวลาที่ใช้ในแต่ข้ันตอนท าให้ก าหนดเวลาไม่ได้ว่าแต่ละเรื่อง/

แต่ละข้ันตอน ต้องใช้ระยะเวลากี่วันซึ่งมีผลกระทบกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นลูกโซ่  
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5. ไม่มีการท างานแบบ cross function คือ เมื่อเจ้าของเรื่องไม่อยู่ (ไปราชการ/ลา) ไม่มีใครให้
ค าตอบ/ท าแทนได้ ท าให้เสียเวลารอจนกว่าเจ้าของเรื่องกลับมา 

6. บางครั้งเจ้าหน้าที่ตามเรื่องไม่ได้แต่หากเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตามเรื่องแล้วได้ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการบริการที่เท่าเทียมกัน ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
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12. รายมือชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 

1…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

2………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์       หังสพฤกษ์ 

กรรมการ 
 
 
 

3……………………………………………………………………………………………………………………………... 
อาจารย์เจษฎา    โมกขกุล 

กรรมการ 
 
 
 

4……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
นางอภินันท์  ปานเจี้ยง 

เลขานุการ 
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