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สวนที่ 1 
ความเปนมาและภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ 

 
 ในป 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ครั้งที่ 2 (2/2544) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544 มีมติใหจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพเปน
หนวยงานภายใน ตอมาไดมีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ใหจัดตั้ง
สํานักงานประกันคุณภาพ ตามประกาศจัดตั้งหนวยงานภายในลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกและภายใน 
และนําระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หนวยงาน ดําเนินการใหมี
การประเมินคุณภาพภายในและติดตามใหมีการนําผลการประเมินมาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรดาน
ประกันคุณภาพ รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน และรองรับการนําระบบประกันคุณภาพมา
ใชเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธในการดําเนินงานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องครอบคลุมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย  
 
 ปรัชญา/ปณิธาน 
 ประโยชนของเพื่อนมนษุยเปนกิจทีห่นึ่ง 
 Our soul is for the benefit of mankind 
 
 วิสัยทัศน (Vision) 

สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานหลักที่สรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูมาตรฐานสากล 

 
 คานิยม (Core Values) 

คานิยม ความหมาย 

PSU รวมแรงรวมใจ รับผิดชอบตอสังคมอยางมืออาชีพ 

Professionalism 
 

1. ใฝรู เสาะหาวชิา สรางสมปญญา 
2. ถูกตอง มีมาตรฐาน รวดเรว็ 
3. มุงมั่น ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 

Social responsibility 
 

1. เปนที่พึ่ง และชี้นําสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบงปน 
3. บมเพาะคนดี สูสังคม 
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คานิยม ความหมาย 

Unity 1. มีความรักและสํานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร 
2. ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม 
3. รวมกันทํางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

 
 พันธกิจ/ภารกจิ (Mission) 

1. ประสานและสงเสริมใหมีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธดานคุณภาพมหาวิทยาลัยไปสู
การปฏิบัติดวยการสื่อสาร สรางความเขาใจ ผานกระบวนการมีสวนรวมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานคุณภาพ 

2. เสริมสรางและพัฒนา ระบบและกลไกประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ดวยการ
ประยุกตใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม บนพื้นฐานองค
ความรูที่มีงานวิจัยเปนฐานอยางตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมใหมีระบบการประกัน
คุณภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม  

3. พัฒนาพันธมิตรและบุคลากรมหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะดานประกันคุณภาพ 
4. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
5. ใหบริการวิชาการดานประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพกับ

หนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบประกันคณุภาพ (Quality Assurance System) ใหสอดคลอง
และตอบสนอง วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค และกลยทุธของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2. เพื่อบูรณาการระบบประกนัคุณภาพ ในทกุกระบวนการ ทุกขั้นตอน ทกุระดับ อยาง
ครอบคลุมชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture) 

3. เพื่อพัฒนาสํานักงานประกนัคุณภาพ ใหเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อประสานงาน สงเสริมความรวมมือดานประกันคณุภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานภายนอก 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานกังานประกันคุณภาพ 

 
ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันวา การดําเนินภารกิจขององคการหนึ่งๆ นั้น ยอมไมสามารถ

หลีกเลี่ยงผลกระทบตางๆ อันเกิดจากแรงผลักของสภาพแวดลอมได ทั้งนี้เนื่องจากองคการในฐานะ
ที่เปนระบบเปด (open system) ยอมตองมีความเคลื่อนไหวเปนพลวัตตลอดเวลา โดยการพยายาม
สรางปฏิสัมพันธโตตอบกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อใหองคการสามารถอยู
รอดและมีโอกาสเจริญเติบโตตอไป  

ปจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555 – 2559) โดยใชกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา 3 ดาน ไดแก 1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน 2. 
คนเปนศูนยกลางและภาคีการพัฒนามีสวนรวมทุกขั้นตอน 3. สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ 
 เมื่อพิจารณาถงึวิสัยทัศนประเทศไทย 2570 ที่แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
20 ป ขางหนา อันประกอบดวยประเด็นดังนี้  

1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมภิาค 
2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศนูยกลางอํานาจมาอยูที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงดานการเงินโลก 
4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตขอมนษุย 
5. ประชากรผูสูงอายุ 
6. ปญหาดานพลังงาน 
7. ปญหาภัยคกุคามจากภาวะโลกรอน 
 
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไมสามารถหลีกเล่ียงกระแสแหง

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดเชนกัน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายตางๆ ของรัฐไมวาจะเปนการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบ
ราชการ การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการเงินและระบบงบประมาณภาครัฐ พระราช
กฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ แนวโนมการเปดเสรี
ทางการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ยังไมรวมถึงสภาพแวดลอมภายใน เชน การบริหารบุคคลากรภายในคณะฯ 
การติดตอส่ือสาร การเงิน ฯลฯ ปจจัยเหลานี้ลวนมีผลอยางมากตอองคาพยพและการดําเนินภารกิจ
ของสํานักงานประกันคุณภาพ ดังนั้นตองมีการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนรูปธรรมเพื่อสามารถรับกับสถานการณ และสรางศักยภาพดานตาง ๆ ใหเกิดความพรอม
สําหรับการพัฒนาสํานักงานประกันคุณภาพที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร
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ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2555-2559 ไดนําสภาวะแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกตลอดจนศักยภาพพื้นฐานมาวิเคราะหประมวลถึงผลกระทบที่สงผลตอการ
ปฏิบัติภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพในอนาคต อันจะนําไปสูการวางกลยุทธการดําเนิน
ภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ ภารกิจและเปาหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การพัฒนาและการบริหารสํานักงานประกันคุณภาพใหบรรลุวิสัยทัศน สามารถสนองตอนโยบาย
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรวบรวมประเด็นสภาพแวดลอมจากการวิเคราะห
รวมกันของบุคลากร และจากการศึกษาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในที่มผีลตอการวางแผนเชิงกลยุทธของ
สํานักงานประกันคุณภาพ สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

 
สภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส/ปจจัยเสี่ยง) สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง/จุดออน) 

1 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/แนวปฏิบัติของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของบอยเกินไป เชน การเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้
ที่ใชประเมินผลการดําเนินงานของสกอ.และสมศ.  

1 บุคลากรมีการทํางานเปนทีม พรอมจะเรียนรูส่ิงใหม 
และมีจิตบริการ 

2 สถานที่ปฏิบัติงานที่ไดรับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยไมเหมาะสม คบัแคบเมื่อเปรยีบเทียบ
ตอจํานวนคน และอุปกรณทีม่ี 

2 เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานมีการเปลีย่นแปลง
บอย  และตองประสานงานทุกคณะ/หนวยงาน จึงทํา
ใหตองใชเวลาในการตอบคําถามทางโทรศัพท E-
mail มาก  ลดทอนเวลาการทํางานปกติ   

3 มหาวิทยาลัยไมมีสวัสดิการใหแกบุคลากร เชน 
บานพัก/คาเชาที่พัก 

3 สํานักงานฯมกีารจัดประชุมรวมผูรับผิดชอบภารกิจ
ของสํานักงานฯ ซ่ึงเปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

4 มหาวิทยาลัยมกีารมอบหมายงานใหมมาใหทาง
สํานักงานฯ แตขาดการดูแลเรื่องขวัญกําลังใจของ
บุคลากร 

4 บุคลากรไดรับการสงเสริมตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 

5 มีขอมูลเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพจํานวนมาก ซ่ึง
เปนประโยชนในการนํามาจดัทําโครงการวิจัย
สถาบัน 

5 สํานักงานฯมส่ิีงอํานวยความสะดวกที่เพยีงพอตอ
การปฏิบัติงาน 

  6 บุคลากรทุกคนไดรับการพฒันาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
โดยการเขารวมสัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

  7 บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนบอย ทําใหเสียเวลาใน
การศึกษางานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ 

  8 บุคลากรยังขาดประสบการณในการทําวจิยัสถาบัน 
 

4 
 



 อัตรากําลัง 
 ปงบประมาณ 2554 สํานักงานประกันคุณภาพมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 8 อัตรา 
จําแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาไดดังนี้  
 

ตําแหนง ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ขาราชการ 1 1 2 

 นักวิชาการศึกษา 1 - 1 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 2 2 
 นักวิชาการอุดมศึกษา - 1 1 
 นักวิชาการศึกษา - 1 1 

พนักงานเงินรายได - 3 3 
 นักวิชาการศึกษา  1 1 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - 1* 1 
 ผูปฏิบัติงานบริหาร - 1 1 

รวม 1 6 7 
*ปฏิบัติงานที่เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลางดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



 โครงสรางการบริหารสํานักงานประกันคุณภาพ 
 

6 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร และแผนทียุ่ทธศาสตรสํานักงานประกันคุณภาพ 
จากแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกลยุทธการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว  

สํานักงานประกันคุณภาพจึงไดกําหนดเคาโครงการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาของหนวยงาน ซ่ึง
เปรียบเสมือนแผนที่ยุทธศาสตรนําองคการสูความสําเร็จที่มีความครอบคลุมมุมมองตางๆ ตามหลักการ
บริหารกลยุทธและผลสัมฤทธิ์ดวยเทคนิค Balance Scorecard ซ่ึงถือเปนกุญแจแหงความสําเร็จของ
องคกรเพื่อการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่มีความสมดุล มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนการ
ดําเนินงานซึ่งกันและกันในทุกดาน ไดแก  

 
มิติท่ี 1 มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร  มีหลักการใหสํานักงานฯแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดแกองคกร หรือผูมีสวน
ไดสวนเสยี  เชน ผลการพัฒนามหาวทิยาลยัสูความเปนสากล  เปนตน 
 
มิติท่ี 2 มิติคุณภาพการใหบรกิาร มีหลักการใหสํานักงานฯแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการใน
การใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
 
มิติท่ี 3 มิติประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน มหีลักการใหสํานักงานฯแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เชน สงเสริมการจัดการความรู มรีะบบประชาสัมพันธเชิงรุก เปน
ตน 
 
มิติท่ี 4 มิติการเรียนรูและการพัฒนาองคกร มีหลักการใหสํานักงานฯแสดงความสามารถในการ
เตรียมพรอมกบัการเปลี่ยนแปลงขององคกร และสงเสริมใหบุคลากรเกดิการพัฒนา  เชน นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ เปนตน 
 
 
จากมิติทั้ง 4 ที่กลาวขางตน ไดมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรในแตละประเด็นยุทธศาสตรดังตอไปนี ้
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 แผนที่ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค ซึ่งจะทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

ยุทธศาสตร 5. การเปนองคกรคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและองคกรแหงการเรียนรู 

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

 

 

มิติคุณภาพการใหบริการ 

 
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
มิติการเรียนรูและการพัฒนาองคกร 

 
 
 
 
 

 

พัฒนาอาจารย/
บุคคลากรเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะให

สอดคลองกับภารกิจ 

พัฒนาบุคลากรที่ดี 
เกง เสียสละและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 

นําเทคโนโลยทีี่
ทันสมัยมาใชใน
การบริหาร
จัดการ 

ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และ

คานิยม 

ระบบการบริหาร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการ
จัดการเชิงรุก 

พัฒนาความกาวหนา
ของบุคลากรสาย
วิชาการอยางเปนระบบ 

เชื่อมโยงระบบวิ
เทศนสัมพันธ และ
ประชาสัมพันธ 

สงเสริมการ
จัดการความรู 

สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางประหยัดและคุมคาตาม
แนวทางของระบบบริหารแผน
งบประมาณและการเงินระยะยาว 

ระบบการทํางานที่คลองตัว มีคุณภาพตรวจสอบไดผลงานวิชาการและผลงานวจิัยมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

ระดับความมัน่คงทางการเงนิ อันดับการจดั world-class Ranking ดีขึ้นไดผลผลิตเพิ่มขึ้น จํานวนอาจารยที่จบระดับปริญญาเอก  
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แผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
วิสัยทัศน “สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานหลักที่สรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูมาตรฐานสากล” 
 

 

 
 

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

 
มิติคุณภาพการใหบริการ 

 
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
มิติการเรียนรูและการพัฒนาองคกร 

 

 
 

พัฒนาอาจารย/บุคคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาระบบฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใชในการบริหารจดัการ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
สรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

การปรับปรุงการใหบริการใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

มีระบบประชาสัมพันธเชิงรุก มีระบบประสานงานดานขอมูลและการ
ตรวจสอบที่มปีระสิทธิภาพ 

สงเสริมการ
จัดการความรู 

การจัดการความรูและการถายทอดความรูตรงกลุมเปาหมาย 

ชองทางการใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกและมีมาตรฐานการใหบริการ ใหขอมูลขาวสารถูกตองแมนยํา 

ระบบการทํางานที่คลองตัว มีคุณภาพตรวจสอบได ตามเกณฑ PMQA/TQA 

บุคคลากรมีความรูดานประกันคุณภาพมากขึ้น บุคคลากรและผูรับบริการใหเกิดการยอมรับ มีระบบสนับสนุนดานประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑของ สมศ. 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายความ
รวมมือดานประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การนําระบบประกันคุณภาพ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมระบบประกัน
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร เชื่อมโยง แผนที่ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิสัยทัศน “สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานหลักที่สรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูความเปนสากล” 
 
 

 

 

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

 
มิติคุณภาพการใหบริการ 

 
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
มิติการเรียนรูและการพัฒนาองคกร 

 
 
 
 

พัฒนาอาจารย/บุคคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาระบบฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
สรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

การปรับปรุงการใหบริการใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

มีระบบประชาสัมพันธเชิงรุก มีระบบประสานงานดานขอมูลและการ
ตรวจสอบที่มปีระสิทธิภาพ 

สงเสริมการ
จัดการความรู 

การจัดการความรูและการถายทอดความรูตรงกลุมเปาหมาย 

ชองทางการใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกและมีมาตรฐานการใหบริการ ใหขอมูลขาวสารถูกตองแมนยํา 

ระบบการทํางานที่คลองตัว มีคุณภาพตรวจสอบได ตามเกณฑ PMQA 

บุคคลากรมีความรูดานประกนัคุณภาพมากขึ้น บุคคลากรและผูรับบริการใหเกิดการยอมรับ มีระบบสนับสนุนดานประกนัคุณภาพที่มปีระสิทธิภาพ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การนําระบบประกัน
คุณภาพปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขาย
ความรวมมือดานประกนัคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมระบบ
ประกันคณุภาพ 

พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑของ สมศ. 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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เปาหมายในมิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตรป 2555-2559 
 

เปาหมาย ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

2555-2557 2558-2559 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑสกอ. 

 
ดีมาก 

 
ไดรับการรับรองระดับดีมาก 

   1.2 หนวยงานจัดการเรียนการสอน พัฒนาหนวยงานตามเกณฑ EdPEx ไมนอยกวารอยละ 
50 

พัฒนาหนวยงานตามเกณฑ EdPEx ไมนอยกวา         
รอยละ 80 

   1.3 หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ 11 หนวยงาน มีผลการประเมินตามเกณฑ TQA ไมต่ํากวา 250 คะแนน มีผลการประเมินตามเกณฑ TQA ไมต่ํากวา 350 
คะแนน รอยละ 10 ของหนวยงานทั้งหมด 

   1.4 หนวยงานสนับสนุนระดับศูนย/สํานัก/กอง อื่น ๆ  พัฒนาหนวยงานตามเกณฑ TQA รอยละ 30 พัฒนาหนวยงานตามเกณฑ TQA รอยละ 70 
    1.5 การประเมิน PMQA ผานการประเมินและไดรับการรับรองขั้น Progressive 

Level  
บูรณาการกับเกณฑ EdPEx/TQA 

2. พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑของสมศ. (รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่) 

พัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม 

ไดรับการรับรองระดับดีมาก 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล 
   3.1 ผลการจัดอันดับ Webometrics  

 
อันดับ 1 ของประเทศ 

 
อันดับ 1 ของประเทศ 

   3.2 QS Asian Ranking ต่ํากวาอันดับ 100 ของภูมิภาค ต่ํากวาอันดับ 90 ของภูมิภาค 
   3.3 QS World Ranking พัฒนากลุมสาขาตามเกณฑ มีกลุมสาขาติดอันดับไมต่ํากวา 2 สาขา 
   3.4 SCImago 
         - SCImago Institutions Rankings 

 
ระดับสถาบันไมต่ํากวาอันดับ 1,200 

 
ระดับสถาบันไมต่ํากวาอันดับ 1,150 

- SCImago Journal & Country Rank วารสารมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ฉบับไดรับการจัด
อันดับไมต่ํากวา Q2 

วารสารมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ฉบับไดรับการจัด
อันดับไมต่ํากวา Q1 
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สวนที่ 3 
วัตถุประสงค กลยุทธ  และแผนปฏิบตัิการ ของสาํนักงานประกันคุณภาพ 

 
 เมื่อไดมีการเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานประกนัคุณภาพแลว ไดมกีารกําหนดกลยุทธ ตัวบงชี้หลัก แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการ และผูรับผิดชอบดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 1  เพื่อสรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality System) ใหสอดคลองและตอบสนอง วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร เปาประสงค  วตัถุประสงค และกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย 
 ออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 

 แปลงระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

(การดําเนินงานในระดับนโยบาย (Policy) เพื่อแปลงสูการปฏิบัติ (Implementation)) 

กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ 
(PMQA/TQA) 
ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ (Key 

Success Factor : KSF) 

- ความมุงมั่นของผูบริหาร 
- ระดับความรู ความเขาใจ 

และการใหความรวมมือ
ของบุคลากร 

- การสื่อสารกิจกรรมที่
ตอเนื่องและทั่วถึง 

-การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
และจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาดานประกันคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสูความเปน
เลิศ 
1.1 สรางความตระหนัก ความรู ความ
เขาใจ การมีสวนรวม 
1.2 การประชุม อบรม สัมมนา  
1.3 พัฒนาบุคลากร 

 มีคูมือการปฏิบัติงาน 
 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ขับเคลื่อน

ระบบประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ 
 จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีสวนรวม

ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสูความ
เปนเลิศ 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่ไดรับรางวัล 
o จํานวนโครงการ 
o จํานวนผูเขารวมโครงการ 
o การประเมินความพึงพอใจ 
 

คุณวรรณวิมล 
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กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

2. พัฒนาผูประเมินคุณภาพ 
 

 จํานวนหลักสูตรที่จัดขึ้นสําหรับผูประเมิน 
 จํานวนบุคลากรที่ผานการอบรมตาม
หลักสูตร 

 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่ผูประเมิน 
 ผลประเมินความพึงพอใจตอผูประเมิน 

คุณสิริอร/คุณกิตติยา 
 
 

 

3. พัฒนาระบบ Data Warehouse และ 
CHE QA Online 

 

 มีขอมูลครบถวนทุกคณะ/หนวยงาน 
 สงขอมูลไดทันตามกําหนดเวลา 

คุณปรีญาภรณ(รวมกับ
บุ ค ล า ก ร ศู น ย
คอมพิวเตอร 

4. จัดประชุมชี้แจงการรวบรวมขอมูลใน
ระบบ CHE QA Online 

 จํานวนหนวยงานที่เขารับฟงชี้แจงการ
รวบรวมขอมูล 

คุณปรีญาภรณ 

5. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University 
Ranking) 

 คุณปรีญาภรณ 

 5.1 โครงการติดตาม ศึกษา และ
วิเคราะหขอมูล University 
World/Regional Ranking 

 จํานวน Ranking ที่เขาไปศึกษาและ
วิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลการจัดอันดับของ QS Ranking/ QS 
Asian Ranking/webometrics/SCImago/  
THE 

คุณปรีญาภรณ 

 

-จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
และจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาดานประกันคุณภาพ 
 
 

 

5.2 รายงานผลการพัฒนาสถาบันสู
สากล 

 รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย /สภา
วิชาการ/คณบดี 

 จัดทํ า ร ายงานและข อ เสนอแนะ เชิ ง
นโยบายตอผูบริหาร 

คุณปรีญาภรณ 



เอกสารหมายเลข 5 

 
14 

กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

 6. โครงการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) 

 มีการประกาศ Best Practices  
 โครงการเวทีคุณภาพ 

o จํานวนโครงการ 
o จํานวนผูเขารวมโครงการ 
o การประเมินความพึงพอใจ 

 ติดตามและประเมินผลโครงการเทียบเคียง
สมรรถนะ 

คุณกิตติยา 

7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

7.1 กําหนดแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงฯ 

 
 มีคูมือบริหารความเสี่ยงฯ 
 จํานวนครั้งการประชุม อบรม สัมมนา 

 
คุณกันยปริณ 

 

7.2 พัฒนาบุคลากร  จํานวนโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 การประเมินความพึงพอใจ 

 

7.3 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

 ความพรอมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานบริหารความ
เสี่ยงสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

7.4 รายงานผลตอ คตง. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 มีรายงานผลการดําเนินงานรายงานปละ 2 
ครั้ง 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่สงรายงาน
ควบคุมภายในตามกําหนดการ 

 

 -ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)   
 

-จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
และจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาดานประกันคุณภาพ 

7.5 รายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 มีรายงานผลการดําเนินงานรายงานปละ 2 
ครั้ง 
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กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

-รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากร
สายสนับสนุน 

8. วิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
 

 จํานวนโครงการวิจัยสถาบัน 
 จํานวนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพร/Proceeding 

 

 
 
 

 

9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพเขาสู
ระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 

   

9.1 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 จํานวนครั้งการประชุม 
 จํานวนเรื่องที่มีการขับเคลื่อนผานที่

ประชุม 

คุณกันยปริณ 

 

 9.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

 จํานวนครั้งการประชุม คุณปรีญาภรณ 

 9.3 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 จํานวนครั้งการประชุม คุณกิตติยา 

 9.4 การนําวาระเขาแจง/พิจารณาตอ
ที่ประชุมคณบดี 

 จํานวนวาระ/ครั้ง ทุกคน 

 9.5 การนําวาระเขาแจง/พิจารณาตอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 จํานวนวาระ/ครั้ง ทุกคน 

 9.6 ประชุมคณะกรรมการรวบรวม
ขอมูลสวนกลาง 

 จํานวนวาระ/ครั้ง คุณกันยปริณ 

9.7 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ 
KPIs กับระบบประกันคุณภาพ 

 จํานวนวาระ/ครั้ง คุณกิตติยา  

 

9.8 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 จํานวนครั้งการประชุม คุณกันยปริณ 
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กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

9.9 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
PMQA 

 จํานวนครั้งการประชุม คุณวรรณวิมล 

9.10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และประเมินตนเองตามเกณฑ 
คุณภาพ 7 หมวด 

 จํานวนครั้งการประชุม คุณวรรณวิมล 

9.11 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับคณะ/
หนวยงาน 

 จํานวนครั้งการประชุม คุณกันยปริณ 

9.12 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 มีการประกาศ Best Practices  คุณกิตติยา 

 -มีการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการทํางาน
ดานประกันคุณภาพ (WP,WI) 

10. โครงการพัฒนางาน  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

1. ประสานงานใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปและการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะ/หนวยงาน 

 จํานวนหนวยงานที่จัดทํารายงานประจําป 
 มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/

หนวยงานทุกป 
 จํานวนคณะ/หนวยงานที่ประเมินคุณภาพ

ภายในแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

คุณกันยปริณ 

2. จัดทํารายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 มีรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

คุณปรีญาภรณ/กิตติยา 

3. การประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. การประกันคุณภาพภายใน 
ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ (Key 

Success Factor : KSF) 

- ความรูความเขาใจและความ
รวมมือของคณะ/หนวยงาน 

- การสื่อสารที่ทั่วถึงและตอเนื่อง 

-ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)   

 
-รอยละคณะ/หนวยงานที่มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
ชวงเวลาที่กําหนด 

3.1 ประมวลขอเสนอแนะ กําหนด
ผูรับผิดชอบ เพื่อจัดทําแนวทางการ
พัฒนา 

 มีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยทุกป  

 ประเมินแลวเสร็จภายใน 120 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพ

คุณกันยปริณ 
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กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

3.2 มีการติดตามผลการพัฒนาตามผล
การประเมินภายใน 

4. การเปนสมาชิก QA Forum ของ ทปอ.  จํานวนครั้งการเขาประชุม 
 จํานวนครั้งการสื่อสารขอมูลสูประชาคม 

ผช.ฝายประกันคุณภาพ 

 
1. การเตรียมความพรอมเพื่อรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  

1.1 การเขารวมประชุม/อบรมกับ 
สมศ. 

 จํานวนครั้งของการเขารวมประชุม ผช.ฝายประกันคุณภาพ 

1.2 ติดตามความเคลื่อนไหว เกาะ
กระแสการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 ความถี่/ครั้งการ Search ขอมูลจาก www 
สมศ. 

 การรายงานความเคลื่อนไหวผานที่ประชุม
ตาง ๆ  

 จํานวนครั้งการรายงานขอมูลตอคณะ/
หนวยงาน 

คุณกันยปริณ/            
คุณปรีญาภรณ/         
คุณกิตติยา 

1.3 การประชาสัมพันธ สื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย 

 จํานวนครั้งการสื่อสารสูประชาคม 
 จํานวนชองทางการสื่อสาร 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาคม 

คุณปรีญาภรณ/         
คุณกิตติยา 

 

1.4 การนําผลการประเมินจาก
คุณภาพภายนอกรอบสอง ไป
พัฒนาการจัดการศึกษา 

  คุณกันยปริณ 

2. รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม 

 ประเมินไดตามกรอบเวลา 
 คะแนนผลการประเมิน 
  

 

3. การประเมินคุณภาพภายนอก 
ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ (Key 

Success Factor : KSF) 

- ความรูความเขาใจและ
ความรวมมือของคณะ/
หนวยงาน 

- การสื่อสารที่ทั่วถึงและ
ตอเนื่อง 

 
ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ  
คะแนนผลการประเมินสมศ. 

-ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 
-การประเมินคุณภาพภายนอก
เปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด 
 
 
 

 

3. การนําผลการประเมินจากคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ไปพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 คุณกันยปริณ 
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กลยุทธ ตัวบงชี้หลัก (KPIs) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ (PIs) ผูรับผิดชอบ 

3.1 ประมวลขอเสนอแนะ กําหนด
ผูรับผิดชอบ เพื่อจัดทําแนว
ทางการพัฒนา 

 แผนการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
 

 

 3.2 มีการติดตามผลการพัฒนาตาม
ผลการประเมินภายนอก 

 รายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 รายงานผลการพัฒนาใน SAR ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 

 4. โครงการ 1 ชวย 9 เพื่อรับประเมินรอบ
สาม 

 จํานวนมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นจากการประเมินรอบสอง 

 จํานวนมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ 

คุณสิริอร 
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วัตถุประสงค 2 เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพ ในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ทุกระดับ อยางครอบคลุมชดัเจนและเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality 
Culture) 
 การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพกับงานประจํา ที่เหมาะสมกับบริบทของคณะ/หนวยงานสนับสนุนบริหาร/หนวยงานสนับสนุนบริหาร 

 มีการตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนา กระบวนการดําเนินงานผานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Internal Audit) 

 มีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 สนับสนุนและสงเสริม “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture) 

(เปนการดําเนินงานระดับปฏิบัติ (Implementation)) 

กลยุทธ KPIs แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ PI ผูรับผิดชอบ 
1.  โครงการพัฒนาตัวบงชี้/เกณฑ ที่เหมาะสมกับ

หนวยงานจัดการเรียนการสอน 

 มีเกณฑและตัวบงชี้ที่เหมาะสม 

 จํานวนหนวยงานที่ผานเกณฑการ
ประเมิน 

คุณกันยปริณ/                
คุณปรีญาภรณ/            
คุณกิตติยา 

2. โครงการพัฒนาตัวบงชี้/เกณฑ ที่เหมาะสม
กับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ 

 มีเกณฑและตัวบงชี้ที่เหมาะสม 

 จํานวนหนวยงานที่ผานเกณฑการ
ประเมิน 

คุณวรรณวิมล/คุณอิศวรี 

1. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
กับงานประจํา ที่เหมาะสมกับบริบทของ
คณะ/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ/
หนวยงานสนับสนุนบริหาร 

KSF  

 ตัวบงชี้/เกณฑ ที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของคณะ/หนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ/หนวยงาน
สนับสนุนบริหาร 

-รอยละของหนวยงานที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
สอดคลองกับระบบของ
มหาวิทยาลัย 

-ผลการประเมินจากรายงาน
ประจําปการประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยตาม 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

-มีการจัดทําผลงานทางวิชาการ/
โครงการพัฒนางาน 
(นอกเหนือจากงานวิจัย) 

3. โครงการพัฒนาตัวบงชี้/เกณฑ ที่เหมาะสม
กับหนวยงานสนับสนุน 

 มีเกณฑและตัวบงชี้ที่เหมาะสม 

 จํานวนหนวยงานที่ผานเกณฑการ
ประเมิน 

คุณกันยปริณ 

 

 

2. สนับสนุนและสงเสริม “วัฒนธรรม

คุณภาพ” (Quality Culture) 
โครงการพัฒนา/สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

 คะแนนผลการประเมินที่สูงขึ้น 

 
 

1. สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของบุคลากร
ตองานประกันคุณภาพ/สํานักงานประกันคุณภาพ 

 คะแนนผลการประเมิน คุณสาลินี/คุณขจรพรรณ 2.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการประกัน
คุณภาพ และมีสวนรวมในกิจกรรม
ประกันคุณภาพ 

- รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

- การพัฒนาหนวยงานสู
องคการเรียนรู (สกอ.7.2)   
-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.

2. มีการประชาสัมพันธดานประกันคุณภาพ  จํานวนชองทางการ
ประชาสัมพันธ 

คุณปรีญาภรณ 
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กลยุทธ KPIs แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ PI ผูรับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงความรูดาน
ประกันคุณภาพ โดยไมจํากัดเวลาสถานที่ ดวย
การพัฒนาชองทางการเผยแพร ความรู ขอมูล
ขาวสาร ที่หลากหลาย  

 
 
 
 

2.2 บุคลากรสามารถเขาถึงความรูดาน
ประกันคุณภาพ โดยไมจํากัดเวลา
สถานที่ 

1. พัฒนา/ออกแบบ www  มี www 2 ภาษา 

 จํานวนการเขาเยี่ยมชม www 
 มีการประเมิน www  
 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา 

www 

 2. จดหมายขาว  จํานวนจดหมายขาว 

 จํานวนหนวยงานที่ไดรับจดหมาย
ขาว 

 มีการประเมินการจัดทําจดหมาย
ขาว 

 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
จดหมายขาว 

 3. Web Blog   จํานวนบันทึก 

 จํานวนผูที่เขามาอานบันทึก 

คุณปรีญาภรณ 
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วัตถุประสงค 3  เพื่อประสานงาน สงเสริมความรวมมือ ดานประกันคณุภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพกับหนวยงานภายนอก เชน การประชาสัมพันธผลงานดานประกันคุณภาพ 

 การใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 

 การสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ 

กลยุทธ KPIs แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ PIs ผูรับผิดชอบ 

1. การใหบริการวิชาการแกหนวยงาน
ภายนอก 

 โครงการบริการวิชาการ  จํานวนโครงการ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ/การมีสวนรวม 

 ความพึงพอใจ 

คุณสิริอร 

 จดหมายขาว  จํานวนจดหมายขาว 

 จํานวนหนวยงานที่ไดจัดสงจดหมายขาว 

 ผลการประเมินจดหมายขาว 

คุณปรีญาภรณ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกัน
คุณภาพกับหนวยงานภายนอก 

การใหคําปรึกษาการดําเนินการ PMQA 

ของ 14 จังหวัดภาคใต 
 จํานวนครั้งในการจัดใหคําปรึกษา 

 จํานวนคนที่เขารวมโครงการ 
คุณวรรณวิมล 

1. การประชุม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน
ระหวางเครือขาย 

 จํานวนครั้งการประชุม/สัมมนา/การศึกษา
ดูงานระหวางเครือขาย 

คุณสาลินี/คุณขจรพรรณ 

 
2. การจัดพี่เลี้ยง/ผูทรงคุณวุฒิ/วิทยากร

เปนที่ปรึกษาดานประกันคุณภาพ 
 จํานวนครั้งการใหบริการ 

 ความพึงพอใจของผูรับการบริการ 
คุณสาลินี/คุณขจรพรรณ 

 

5. เครือขายเชิงประเด็น © ดานการ
ประกันคุณภาพของเครือขายเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต
ตอนลาง 

 จํานวนกิจกรรม/โครงการ คุณสิริอร 

3. การสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ 

-รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
-การพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู (สกอ.7.2)   

โครงการประเพณีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู มข.-มอ. 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ/การมีสวนรวม 

 ความพึงพอใจ 
คุณวรรณวิมล 
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วัตถุประสงค 4 เพื่อพัฒนาสาํนักงานประกนัคุณภาพในการเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานประกันคุณภาพ  

กลยุทธ KPIs แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ PIs ผูรับผิดชอบ 
-รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุน 

-มีการจัดทําผลงานทางวิชาการ/โครงการพัฒนางาน 
(นอกเหนือจากงานวิจัย) 

1. โครงการพัฒนางาน 

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

 จํานวนโครงการ คุณกันยปริณ 1. สํานักงานประกันคุณภาพ 
สามารถประสานงานบริหาร
จัดการ และดําเนินภารกิจ
ดานประกันคุณภาพ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

- กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)   
- ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.
8.1) 

- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
หนวยงาน (สมศ.13)   

3. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ 
สํานักงานประกันคุณภาพ 2555-
2559 

 มีแผนกลยุทธ สํานักงานประกันคุณภาพ 

2555-2559 

 มีแผนปฏิบัติการ สํานักงานประกัน
คุณภาพประจําป 

 มีการทบทวนแผนกลยุทธครึ่งแผน 

 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คุณกันยปริณ/            
คุณสาลินี/                 
คุณขจรพรรณ 

 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ.7.3)    

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
สํานักงานประกันคุณภาพ 

 มีระบบฐานขอมูล คุณสาลินี/                 
คุณขจรพรรณ 

 

3. มีการพัฒนาระบบคุณภาพ  1. 5 ส สํานักงานประกันคุณภาพ  มีแผนการดําเนินงาน/มาตรฐานงาน 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คุณขจรพรรณ/         
คุณอิศวรี 

 

 2. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

 

-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.9.1)   

2.1 จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองสํานักงานงานประกัน
คุณภาพ 

 มีรายงานการประเมินตนเองสํานักงาน
งานประกันคุณภาพ 

คุณสาลินี/                  
คุณขจรพรรณ 
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 2.2 จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 

สํานักงานประกันคุณภาพ 
 มีคูมือประกันคุณภาพ สํานักงานประกัน

คุณภาพ 

 2.3 การประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานประกันคุณภาพ 

 มีการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

 คะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

 2.4 การนําผลการประเมินคุณภาพ
สํานักงานฯ มาพัฒนา 

 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ        
สํานักงานฯ มาพัฒนา 

 

 

2.5 การพัฒนา ตัวบงชี้ของ
สํานักงานประกันคุณภาพ 

 มีการพัฒนาตัวบงชี้ของสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

4. e-Office  พัฒนา Internet เพื่อใชในสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

 

 มีระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานประกันคุณภาพ  

 สามารถใช Internet ในการปฏิบัติงานได 
 มีการประเมินและนําผลการประเมินไป

พัฒนาระบบ Internet ทุกป 
 

-การพัฒนาสํานักงานสู e-Office 

 ระบบ e-Document 

 Group Mail 
 

คุณปรีญาภรณ/         
คุณขจรพรรณ 

  โค ร งก า ร แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู 
ประสบการณ ก ารฝ กอบรม /
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู  ประสบการณการฝกอบรม /
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

คุณสาลินี/คุณขจรพรรณ 

 

- ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 
(สกอ.7.1)   
 

 การจัดโครงสรางที่เหมาะสมกับการ
ทํางาน 

 มีโครงสรางองคกรแบบประกบคู คุณกันยปริณ 

5. การมุงสู องคการแหงการ
เรียนรู 

KSF 

5.1 สามารถนํา Knowledge 

Management มาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการสํานักงาน 

5.2 การทํางานเปนทีม   การปฏิบัติงานแบบ Cross 
Functional 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่มีการ
ทํางานเปนทีม/คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

คุณกันยปริณ 
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- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน
(สมศ.13)   

 การประชุมติดตามงาน/ผลการ
ดําเนินงาน สํานักงานประกัน
คุณภาพ (BAR/AAR) 

 จํานวนครั้งการประชุมสํานักงานประกัน
คุณภาพ  

คุณสาลินี/คุณขจรพรรณ 

 

 - ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)   
-รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวน 

บุคลากรสายสนับสนุน 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

 จํานวนครั้งการเขารวมโครงการพัฒนา
บุคลากร (คน/ครั้ง) 

คุณสาลินี/คุณขจรพรรณ 
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