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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที ่23 กันยายน 2558 

 
 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1)  รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   ประธานกรรมการ 
2)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ   กรรมการ 
3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
4)  นางใจทิพย์  วงค์สวัสดิ์     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 
23 กนัยายน  2558 
08.30 - 09.00 น. 

 

ห้อง
ประชุม 1 
ส านักงาน
อธิการบดี 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกอง
แผนงานประชุมเตรียมพร้อมก่อนการประเมิน ที่
ห้องประชุม 1 ส านักงานอธิการบดี   

- คณะกรรมการ
ประเมิน 
 

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 

- คณะกรรมการ
ประเมิน 
- กองแผนงานทุกท่าน 

09.45 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ 
1. ตรวจสอบเอกสารสนับสนุน 
2. ขอข้อมูล ในประเด็นส าคัญจาก/ซักถาม

หัวหน้างานและบุคลากรในกองแผนงาน 

- คณะกรรมการ
ประเมิน 
- กองแผนงานทุกท่าน 
 

10.30 - .12 00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 
กลุ่มที่ 2  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบาย
และแผน 
กลุ่มที่ 3  หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงาน
อธิการบดี 

- คณะกรรมการ
ประเมิน 
- ผู้บริหารระดับคณะ/
หน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบด้านนโยบาย
และแผน 
- บุคลากรส านักงาน
อธิการบดี 

12.00 - 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น กรรมการประเมินสรุปผลการประเมิน - คณะกรรมการ

ประเมิน 
14.30 – 15.30 น. แจ้งผลการประเมินและร่วมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
- คณะกรรมการ
ประเมิน 
- บุคลากรกองแผนงาน 
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5. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
.5 1 ตารางสรุปผลการประเมิน 

 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ ได ้ ผลการประเมิน 

1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 4.07 ระดับด ี
2 ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 4.80 ระดับดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 51.4  ระดับดีมาก 
 
5.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1.  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน มีน้ าหนักการประเมินร้อยละ 40 ประกอบไปด้วย 9 ตัว
บ่งชี้ร่วม ผลการ ประเมินคิดเป็น 4.07 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของภารกิจร่วม พบว่า  

1.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน (สกอ.7.1) และร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มอ.)  

1.2 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)  การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน (สมศ.13) ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.
2.4) การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) และระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 
 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาวะผู้น าในทุกระดับ 
2. มีการให้บริการที่ดี 

  
 จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ปรับกระบวนการการพัฒนาแผนให้ครบตามเกณฑ์ชี้วัด 
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2.  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  
 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ไม่มี 

 
  2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน  มีน้ าหนักการประเมิน ร้อยละ 60 ประกอบไปด้วย 5 
ตัวบ่งชี้เฉพาะผลการประเมินคิดเป็น 4.80  คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกองแผนงาน มีดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  5 ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่  
-  สัมฤทธิผลของระบบแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
-  การจัดท าแผนทรัพยากรด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 
-  การจัดท าแผนทรัพยากรด้านอัตราก าลัง 
-  การจัดท าแผนการจัดสรร/ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
-  การจัดการข้อมูล/สารสนเทศและการประเมินผลการวิจัยสถาบัน 

 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดท าแผนตามระบบ 
 

 จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพของงานว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้าง แม้จะได้คะแนนเต็ม 5 
 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ไม่มี   

 
6.  ส่วนสาระ 

 6.1 ตารางสรุปผลการประเมิน (โดยคณะกรรมการ) 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 4.07 ระดับดี 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 3.00 ระดับปานกลาง 
1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 5.00 ระดับดีมาก 
1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน (สมศ.13) 4.32 ระดับดี 
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 4.00 ระดับดี 
1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 4.00 ระดับดี 
1.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 4.00 ระดับดี 
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1.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 4.00 ระดับดี 
1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 4.00 ระดับดี 
1.9 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มอ.) 4.51 ระดับดีมาก 
 ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 4.80 ระดับดีมาก 

2.1 สัมฤทธิผลของระบบแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก 
2.2 การจัดท าแผนทรัพยากรด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 4.00 ระดับดี 
2.3 การจัดท าแผนทรัพยากรด้านอัตราก าลัง 5.00 ระดับดีมาก 
2.4 การจัดท าแผนการจัดสรร/ใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก 
2.5 การจัดการข้อมูลและการประเมินผลการวิจัยสถาบัน 5.00 ระดับดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 
 7.1 สิ่งท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ (หน่วยงานสามารถด าเนินการได้เอง) 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร  และควรมีคณะท างานมาช่วย
เรื่องการวิเคราะห์เชิงลึก 
  2. ทบทวนเกณฑ์ภาระงาน การจัดสรรอัตราก าลังและงบประมาณของหน่วยงานโดยยึดตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากกว่าการใช้เกณฑ์ขั้นต่ าของ สกอ . เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้
อย่างก้าวกระโดด 
 
 7.2 สิ่งท่ีควรพัฒนา 
  1. ควรปรับบทบาทของงานวิจัยสถาบันให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและพิจารณาปรับชื่องานให้สอดคล้องกับภารกิจ 
 
 7.3 ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 1. เน้นการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็น 
ตัวตั้ง 
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8. ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (มีความครบถ้วน     
 เพียงใด) 
   1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอยู่อย่างจ ากัดควรเพิ่มให้มากข้ึน 
  2. ประสบความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะจิตบริการและจิตวิทยาการสื่อสารที่ดี 
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันยังท าได้ไม่ครบทุกภารกิจ 
  4. ขาดการเชื่อมโยงการท างานในหน่วยงาน 
  5. ยังขาดการศึกษาในประเด็นส าคัญล่วงหน้าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่มีการท างานการ
ของบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
9. นวัตกรรม 
  ไม่มี 
 
10. ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อการประเมินครั้งนี้ 

(สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทุกแง่มุม   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยต่อไป) 
  ควรประเมินในเชิงสมรรถนะ (Performance based) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดที่แล้ว 
  
11.  สรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholders 
      กลุ่มที่ 1  ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน 
 ประทับใจ 

1. บุคลากรมีขีดความสามารถ จิตบริการที่ดี และมีความแม่นย าในภารกิจ 
2. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับต่างวิทยาเขตได้ดี 

 
  ข้อควรปรับปรุง 

1. ควรต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อเข้ากับบริบทใหม่ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการออกนอกระบบ 
2. โครงสร้างค่อนข้างแข็ง ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในการท างาน  
3. บางครั้งการให้ข้อมูลไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน 
4. มีการรวบรวมข้อมูลแต่ขาดการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร  (ควรมี
คณะท างานมาช่วยเรื่องการวิเคราะห์เชิงลึก) 
5. ควรมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองการเป็นเสาหลักของภาคใต้ 
6. ควรเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการแผนงานใหญ่กับคณะเพ่ือเสนอต่อรัฐบาล 
7. ควรทบทวนเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังแทนการเกษียณที่ปัจจุบันคืน 1 อัตรา เมื่อมีผู้เกษียณ 2 
อัตรา โดยวิเคราะห์ความจ าเป็นของหน่วยงานแทนการใช้เกณฑ์เดียวกับทุกหน่วยงาน 
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      กลุ่มที่ 2  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบายและแผน 
 ประทับใจ 

1. บุคลากรมีจิตบริการ ท างานที่รวดเร็ว และมีนโยบายชัดเจนท าให้คณะน าไปปฏิบัติงานได้ดี 
  
  ข้อควรปรับปรุง 

1. ควรท างานเชิงรุกมากกว่ารวบรวมข้อมูล 
2. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
3. ควรปรับปรุงการเชื่อมโยงระหว่างงานในกอง 
4. ควรมีการสื่อสารสองทาง 

    
     กลุ่มที่ 3  หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี 

ประทับใจ 
1. บุคลากรมีอัธยาศัยดี มีความทุ่มเทในการท างาน และมีการประสานงานได้ดี 

 
  ข้อควรปรับปรุง 

1. ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ขาดการมั่นคงท าให้เกิด
การเปลี่ยนงาน ท าให้หน่วยงานต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ 
2. ควรทบทวนเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังแทนการเกษียณที่ปัจจุบันคืน 1 อัตรา เมื่อมีผู้เกษียณ 2 
อัตรา โดยวิเคราะห์ความจ าเป็นของหน่วยงานแทนการใช้เกณฑ์เดียวกับทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. รายมือชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 

1…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 
ประธานกรรมการ 

 
 

2………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ  

กรรมการ 
 
 

3……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา  บ ารุงวงศ์ 

กรรมการ 
 

 
4……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

นางใจทิพย์  วงค์สวัสดิ์ 
เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


