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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
ขอมูลเบื้องตนของสาํนักงานประกนัคุณภาพ 
 ในป 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 2 

(2/2544) เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2544 มีมติใหจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพเปนหนวยงานภายใน ตอมาไดมีมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ใหจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพ ตามประกาศจัดตั้ง

หนวยงานภายในลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 เพื่อทําหนาที่ประสานงานดานการประกันคุณภาพระหวาง

มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกและภายใน และนําระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติใน

ระดับคณะ/หนวยงาน ดําเนินการใหมีการประเมินคุณภาพภายในและติดตามใหมีการนําผลการประเมินมา

พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน และรองรับการนําระบบ

ประกันคุณภาพมาใชเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธในการดําเนินงานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องครอบคลุมทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย  

 ปการศึกษา 2552 สํานักงานประกันคุณภาพมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 7 อัตรา จําแนกตาม

สถานภาพและวุฒิการศึกษาไดดังนี้  

 

ตําแหนง ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ขาราชการ 1 1 2 

 นักวิชาการศึกษา 1 - 1 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 1 

 นักวิชาการอุดมศึกษา - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 1 3 4 

 นักวิชาการศึกษา 1 2 2 

 ผูปฏิบัติงานบริหาร - 1 1 

รวม 2 5 7 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
 ปรัชญา/ปณิธาน 
 ขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 

 วิสัยทัศน (Vision) 

สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานหลักที่สรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูมาตรฐานสากล 

1



 

 

 พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) 

1. ประสานและสงเสริมใหมีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธดานคุณภาพมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ

ดวยการสื่อสาร สรางความเขาใจ ผานกระบวนการมีสวนรวมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งให

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานคุณภาพ 

2. เสริมสรางและพัฒนา ระบบและกลไกประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ดวยการ

ประยุกตใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม บนพื้นฐานองคความรูที่มี

งานวิจัยเปนฐานอยางตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพอื่นๆ ที่เหมาะสม

กับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม  

3. พัฒนาพันธมิตรและบุคลากรมหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะดานประกันคุณภาพ 

4. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5. ใหบริการวิชาการดานประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพกับหนวยงาน

ภายนอก เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือสรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ใหสอดคลองและ
ตอบสนอง วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค และกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2. เพ่ือบูรณาการระบบประกันคุณภาพ ในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ทุกระดับ อยาง
ครอบคลุมชัดเจนและเปนรูปธรรม เพ่ือพัฒนาสู “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture) 

3. เพ่ือพัฒนาสํานักงานประกันคุณภาพ ใหเปนหนวยงานสนบัสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือประสานงาน สงเสริมความรวมมือดานประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานภายนอก 
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โครงสรางการบริหารสํานกังานประกันคุณภาพ 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดการพัฒนาแผนกลยุทธ 

 

การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2550 - 2554) ไปสูการปฏิบัติ
ดานประกันคุณภาพ 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่

ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ 1.  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรู บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก

 เศรษฐกิจพอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลาหลายรูปแบบ 

 2.  สรางความเปนผูนําทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ

 ภาคใตและเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

 3.  ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอน เพื่อ

 สรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

เปาประสงค ขอ 1 เพื่อเสริมสรางคุณคางานวิจัยใหเปน แกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ และพัฒนาใหเกิด

รูปธรรมของนวัตกรรมสําหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และกาวสูมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อเสริม

สรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรู 
 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  

 สถานภาพการจัดลําดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา 

 

เปาประสงค ขอ 5 เพื่อการดําเนินยุทธศาสตรการ บริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบ

ได และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใตกรอบปฏิบัติตาม

หลักธรรมมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินสถาบัน 
 กลยุทธ ขอ 4  
 วางระบบการพัฒนาระบบสนับสนุนสวนกลางใหเขมแข็งในลักษณะศูนยการบริหารการ

สนับสนุนกลาง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนองความพอใจการใหบริการภายในได

อยางดี 

 ตัวช้ีวัดระดับการดําเนินงาน - 

 

เปาประสงค ขอ 6 เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มี

การจัดการความรู เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
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 อันดับการจัด World-Class Ranking ดีขึ้น  
 กลยุทธ ขอ 1  
 ปลูกฝงใหบุคลากรตระหนักถึงความจําเปนที่ตองแขงขันและเห็นเปาหมายเปนหนึ่งเดียว 

เพื่อใหการดําเนินงานแตละภาคสวนบูรณาการ การบรรลุผลรวมกัน 
 กลยุทธ ขอ 2  
 สรางทัศนคติของบุคลากรใหเกิดความสมดุลบนพื้นฐานระหวางคุณคาและมูลคาในการ

ปฏิบัติงานและเกิด Best Practice เพื่อการพัฒนาการดําเนินงานที่มีเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ ขอ 5  
 พัฒนาระบบ KPI กับระบบประกันคุณภาพ ใหเปนฐานสําหรับพัฒนาระบบ 

Benchmarking และสรางความพรอมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัดระดับการดําเนินงาน  

 ผลการประเมิน สมศ. 
 

 

การประเมินตนเอง 
 ในการวางแผนกลยุทธจําเปนตองประเมินตนเองเพื่อใหเขาใจถึงจุดออน จุดแข็ง ภาวะคุกคาม และ

โอกาสในการพัฒนาตนเองขององคกร เพื่อใหวางแผนกลยุทธไดถูกทิศทาง ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา

องคกรมีลักษณะดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความพรอมที่จะเรียนรูงานใหม มีทัศนคติที่ดีตองาน 

2. บุคลากรมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวงตามเปาหมาย 

3. มีการทําเปนทีม สามารถทํางานแทนกันได 

4. มีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย 

5. สํานักงานประกันคุณภาพมีคูมือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

6. บุคลากรมีจิตบริการ 

7. บุคลากรไดรับการยอมรับในศักยภาพ ทําใหไดรับเชิญเปนวิทยากร และเปนแหลงศึกษาดูงานของ

สถาบันตาง ๆ 

 
จุดออน 
1. ลักษณะงานเปนงานประสานงานเปนสวนมาก ซึ่งตองใช Man-hour ในชั่วโมงการทํางานสูง ทํา

ใหขาดการคิดสรางสรรคงานใหม ๆ และทําใหบุคลากรสวนหนึ่งไมไดใชความรูความสามารถ

อยางเต็มที่ 

2. บุคลากรมีการเคลื่อนยายงานบอย ทําใหตองใชเวลาในการสอนงานบุคลากรใหมคอนขางมาก 

3. บุคลากรสวนใหญในหนวยงานรูสึกไมมั่นคงในงาน ทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาหนวยงานของตน 
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 โอกาส 
1. ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย เปนงานที่สรางคุณคาและภาพลักษณที่ดีแกองคกรทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ  

2. การทํางานในสวนกลางของมหาวิทยาลัยที่ตองประสานงานทุกวิทยาเขต คณะ/หนวยงาน  และ

การเสนอขอมูลสนับสนุนระบบบริหารโดยตรง  ทําใหบุคลากรรู สึกภาคภูมิใจในงาน และ

สรางสรรคงานที่มีคุณภาพ 

3. บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  
 ภาวะคุกคาม 

1. ลักษณะงานถูกกําหนดโดยหนวยงานที่กํากับ ดูแลงานของมหาวิทยาลัยหลากหลายหนวยงาน 

อาทิเชน สมศ. ก.พ.ร. สกอ. คตง. ก.พ. ฯ  ซึ่งกําหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติที่แตกตางกัน   โดย

หนวยงานเหลานี้จะเนนตรวจสอบผลการดําเนินงานจากรายงานเปนหลัก  สํานักงานประกัน

คุณภาพตองมีหนาที่ถายทอดแนวปฏิบัติเหลานี้สูคณะ/หนวยงานตอไป    

2. ภาระงานใหมมีเพิ่มขึ้นเปนระยะ ๆสงผลตอภาระงาน/ทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน  

3. นโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในสายสนับสนุนที่ยังไมชัดเจนอยางเชนสายงาน

หลัก สงผลตอความรูสึกมั่นคงในงานของบุคลากร 

 

สรุปขั้นตอนการแปลงวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยไปสูแผนกลยุทธสํานักงานประกันคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการแปลงวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยไปสูแผนกลยุทธสํานักงานประกันคุณภาพ 

 

 

               กลยุทธ 

วัตถุประสงค 

เปาประสงค 

  ยุทธศาสตร 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

แผนกลยุทธสํานกังานประกันคุณภาพ 
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แผนภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานประกันคุณภาพ 
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เอกสารหมายเลข 5 

แผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

วิสัยทัศน “สํานักงานประกนัคุณภาพเปนหนวยงานหลักที่สรางและพฒันาระบบประกันคณุภาพ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูความเปนสากล”
 
 

 

มิติประสิทธิผล 

 
มิติคุณภาพ 

 
มิติกระบวนการภายใน 

 
มิติการเรียนรูและการพัฒนาองคกร 

 
 

พัฒนาอาจารย/บุคคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาระบบฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยมาใชในการบริหารจดัการ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ

สรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

การปรับปรุงการใหบริการใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน 

มีระบบประชาสัมพันธเชิงรุก มีระบบประสานงานดานขอมูลและการ

ตรวจสอบที่มปีระสิทธิภาพ 

สงเสริมการ

จัดการความรู 

การจัดการความรูและการถายทอดความรูตรงกลุมเปาหมาย 

ชองทางการใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกและมีมาตรฐานการใหบริการ 
ใหขอมูลขาวสารถูกตองแมนยํา 

ระบบการทํางานที่คลองตัว มีคุณภาพตรวจสอบได ตามเกณฑ PMQA 

บุคคลากรมีความรูดานประกนัคุณภาพมากขึ้น บุคคลากรและผูรับบริการใหเกิดการยอมรับ มีระบบสนับสนุนดานประกนัคุณภาพที่มปีระสิทธิภาพ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑของ สมศ. 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมระบบ
ประกันคณุภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การนําระบบประกัน
คุณภาพปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขาย
ความรวมมือดานประกนัคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
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เอกสารหมายเลข 5 

แผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร เชื่อมโยง แผนที่ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิสัยทัศน “สํานักงานประกนัคุณภาพเปนหนวยงานหลักที่สรางและพฒันาระบบประกันคณุภาพ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูความเปนสากล”
 
 

 

มิติประสิทธิผล 

 
มิติคุณภาพ 

 
มิติกระบวนการภายใน 

 
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 พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑของ สมศ. 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมระบบ
ประกันคณุภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การนําระบบประกัน
คุณภาพปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขาย
ความรวมมือดานประกนัคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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วัตถุประสงค กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ และ KPIs ของสํานกังานประกันคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค 1  เพื่อสรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality System) ใหสอดคลองและตอบสนอง วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร เปาประสงค  วัตถุประสงค และ
กลยุทธของมหาวิทยาลัย 
 ออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 

 แปลงระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

(การดําเนินงานในระดับนโยบาย (Policy) เพื่อแปลงสูการปฏิบัติ (Implementation)) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สูความเปนเลิศ (PMQA/TQA) 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ 

1.1 สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ การมีสวนรวม 

1.2 การประชุม อบรม สัมมนา  

 มีคูมือการปฏิบัติงาน 

 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสู

ความเปนเลิศ 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีสวนรวมขับเคลื่อนระบบประกัน

คุณภาพสูความเปนเลิศ 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่ไดรับรางวัล 

ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ (Key Success 

Factor : KSF) 

- ความมุงมั่นของผูบริหาร 

- ระดับความรู ความเขาใจ และการให

ความรวมมือของบุคลากร 

- การสื่อสารกิจกรรมที่ตอเนื่องและทั่วถึง 

 

2. พัฒนาผูประเมินคุณภาพ 

 

 จํานวนหลักสูตรที่จัดขึ้นสําหรับผูประเมิน 

 จํานวนบุคลากรที่ผานการอบรมตามหลักสูตร 

 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่ผูประเมิน 

 ผลประเมินความพึงพอใจตอผูประเมิน 

3. พัฒนาการรวบรวมขอมูล  

3.1 วิเคราะหขอมูล KPIs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ก.พ.ร. สมศ.

PMQA/TQA และ สกอ. 

 จํานวนตัวบงชี้ที่ใชในการประกันคุณภาพ 

 จํานวนครั้ง/รายงานการประชุม 

3.2 พัฒนาระบบการรวบรวมขอมูล Online และระบบ Data 

Warehouse 

 

 จัดทําและพัฒนาระบบที่สอดคลองกับความตองการของผูใช  

 กําหนดผูรับผิดชอบปอนขอมูลระดับคณะ/หนวยงาน และ

มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

 กําหนดผู รับผิดชอบประมวลผลขอมูล/สอบทานความ

ถูกตองขอมูล 

 การเชื่อมโยงฐานขอมูลเดิม กับระบบ Data Warehouse 

 3.3  รายงานผลการดําเนินงาน  รายงานขอมูลไดถูกตอง ครบถวน 

 สอดคลองกับกรอบเวลา 

 นําไปใชประกอบการรายงานผลไดทันทวงที 

 4. จัดทําคูมือการรวบรวมขอมูล  มีคูมือการรวบรวมขอมูล 

 5. จัดประชุมชี้แจงการรวบรวมขอมูล   จํานวนหนวยงานที่เขารับฟงชี้แจงการรวบรวมขอมูล 

6. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)  

 6.1 โครงการติดตาม  ศึกษา  และวิ เคราะหขอมูล  University 

World/Regional Ranking 

 จํานวน Ranking ที่เขาไปศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลการจัดอันดับเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 6.2 QS Ranking/THE Ranking  Key ขอมูล Online 

 6.3 รายงานผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  รายงาน ก.พ.ร., ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 

 รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/คณบดี 

 จัดทํารายงานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหาร 

 7. โครงการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)  มีการประกาศ Best Practices  

 โครงการเวทีคุณภาพ 

o จํานวนโครงการ 

o จํานวนผูเขารวมโครงการ 

o การประเมินความพึงพอใจ 

 ติดตามและประเมินผลโครงการเทียบเคียงสมรรถนะ 

 8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ   

 ระดับมหาวิทยาลัย(Macro)  

 โครงการพัฒนาบุคลากร 

o จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรดานประกัน
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กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

 ระดับผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ (คณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ)  

 

คุณภาพ 

o จํานวนผูเขารวมโครงการ 

o การประเมินความพึงพอใจ 

9. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

9.1 กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 มีคูมือบริหารความเสี่ยงฯ 

 จํานวนครั้งการประชุม อบรม สัมมนา 

9.2 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารความ

เสี่ยง 

 ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

บริหารความเสี่ยงสนับสนุนการดําเนินงาน 

9.3 รายงานผลตอ คตง. และกระทรวงศึกษา  มีรายงานผลการดําเนินงานรายงานปละ 2 ครั้ง 

9.4 รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  มีรายงานผลการดําเนินงานรายงานปละ 2 ครั้ง 

10. วิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
 คุณภาพ 

 จํานวนโครงการวิจัยสถาบัน 

 จํานวนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพร/Proceeding 

 จํานวนงบประมาณ 

 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพเขาสูระบบบริหารของมหาวิทยาลัย  

11.1 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 จํานวนครั้งการประชุม 

 จํานวนเรื่องที่มีการขับเคลื่อนผานที่ประชุม 

 11.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  จํานวนครั้งการประชุม 

 11.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  จํานวนครั้งการประชุม 

 11.4 การนําวาระเขาแจง/พิจารณาตอที่ประชุมคณบดี  จํานวนวาระ/ครั้ง 

 11.5 การนําวาระเขาแจง/พิจารณาตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวนวาระ/ครั้ง 

 11.6 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมขอมูลสวนกลาง  จํานวนวาระ/ครั้ง 

12
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กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

 11.7 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ KPIs กับระบบประกันคุณภาพ  จํานวนวาระ/ครั้ง 

11.8 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จํานวนครั้งการประชุม 

11.9 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมขอมูล Online  จํานวนครั้งการประชุม 

11.10 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA  จํานวนครั้งการประชุม 

11.11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินตนเองตามเกณฑ 
คุณภาพ 7 หมวด 

 จํานวนครั้งการประชุม 

11.12 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับคณะ/หนวยงาน 

 จํานวนครั้งการประชุม 

11.13 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ  มีการประกาศ Best Practices  

 12. โครงการพัฒนางาน  จํานวนโครงการพัฒนางาน 

 13. โครงการ QA สัญจรตามคํารองขอของคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

 ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม 

2. การประกันคุณภาพภายใน 

ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ (Key Success 

Factor : KSF) 

- ความรูความเขาใจและความรวมมือ

ของคณะ/หนวยงาน 

- การสื่อสารที่ทั่วถึงและตอเนื่อง 

1. ประสานงานใหมีการจัดทํารายงานประจําปและการประเมินคุณภาพ

ภายในคณะ/หนวยงาน 

 จํานวนหนวยงานที่จัดทํารายงานประจําป 

 มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงานทุกป 

 จํานวนคณะ/หนวยงานที่ประเมินคุณภาพภายในแลวเสร็จ

ตามกําหนดเวลา 

2. จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มีรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3. การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  มีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยทุกป  

 ประเมินแลวเสร็จภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 รายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการอํานวยการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 รายงานผลการพัฒนาใน SAR ระดับมหาวิทยาลัย 

3.1 ประมวลขอเสนอแนะ กําหนดผูรับผิดชอบ เพื่อจัดทําแนว

ทางการพัฒนา 

3.2 มีการติดตามผลการพัฒนาตามผลการประเมินภายใน 
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กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

4. การเปนสมาชิก QA Forum ของ ทปอ.  จํานวนครั้งการเขาประชุม 

 จํานวนครั้งการสื่อสารขอมูลสูประชาคม 

3. การประเมินคุณภาพภายนอก 

ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ (Key Success 

Factor : KSF) 

- ความรูความเขาใจและความรวมมือ

ของคณะ/หนวยงาน 

- การสื่อสารที่ทั่วถึงและตอเนื่อง 

1. การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

1.1 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1.2 การเขารวมประชุม/อบรมกับ สมศ.  จํานวนครั้งของการเขารวมประชุม 

1.3 ติดตามความเคลื่อนไหว เกาะกระแสการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 ความถี่/ครั้งการ Search ขอมูลจาก www สมศ. 

 การรายงานความเคลื่อนไหวผานที่ประชุมตาง ๆ  

 จํานวนครั้งการรายงานขอมูลตอคณะ/หนวยงาน 

1.4 การประชาสัมพันธ สื่อสารภายในมหาวิทยาลัย  จํานวนครั้งการสื่อสารสูประชาคม 

 จํานวนชองทางการสื่อสาร 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาคม 

2. การนําผลการประเมินจากคุณภาพภายนอกรอบสอง ไปพัฒนาการ

จัดการศึกษา 

 

2.1 ประมวลขอเสนอแนะ กําหนดผูรับผิดชอบ เพื่อจัดทําแนว

ทางการพัฒนา 

 เอกสารประมวลขอเสนอแนะ 

2.2 มีการติดตามผลการพัฒนาตามผลการประเมินภายนอก  รายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการอํานวยการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 รายงานผลการพัฒนาใน SAR ระดับมหาวิทยาลัย 

3. การเปนสมาชิก QA Forum ของ สมศ.  จํานวนครั้งการเขาประชุม 

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

 มีการตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนา กระบวนการดําเนินงานผานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Internal Audit) 

 มีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 สนับสนุนและสงเสริม “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture) 

(เปนการดําเนินงานระดับปฏิบัติ (Implementation)) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

1. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพกับงานประจํา ที่

เหมาะสมกับบริบทของคณะ/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ/

หนวยงานสนับสนุนบริหาร 
KSF  
 ตัวบงชี้/เกณฑ ที่เหมาะสมกับภารกิจของคณะ/

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ/หนวยงานสนับสนุนบริหาร 

1.  โครงการพัฒนาตัวบงชี้/เกณฑ ที่เหมาะสมกับภารกิจของ

คณะ/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ/หนวยงานสนับสนุน

บริหาร 

1. คณะ/หนวยงานมีเกณฑและตัวบงชี้ที่เหมาะสม 

2. โครงการอบรมใหความรูในการพัฒนาเกณฑและตัวบงชี้

สําหรับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ/สนับสนุนบริหาร 

3. จํานวนโครงการ 

4. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

5. ความพึงพอใจ 

2. สนับสนุนและสงเสริม “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality 

Culture) 

  

2.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ และมีสวน

รวมในกิจกรรมประกันคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร (ระดับ Macro)  จํานวนโครงการ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ/การมีสวนรวม 

 ความพึงพอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธดานประกันคุณภาพ  จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 

2.2 บุคลากรสามารถเขาถึงความรูดานประกันคุณภาพ โดย

ไมจํากัดเวลาสถานที่ 

 โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงความรูดานประกัน

คุณภาพ โดยไมจํากัดเวลาสถานที่ ดวยการพัฒนาชอง

ทางการเผยแพร ความรู ขอมูลขาวสาร ที่หลากหลาย  
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กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

 o พัฒนา/ออกแบบ www  มี www 2 ภาษา 

 จํานวนการเขาเยี่ยมชม www 

 มีการประเมิน www  

 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา www 

 o จดหมายขาว  จํานวนจดหมายขาว 

 จํานวนหนวยงานที่ไดรับจดหมายขาว 

 มีการประเมินการจัดทําจดหมายขาว 

 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาจดหมายขาว 

 o Web Blog   จํานวนบันทึก 

 จํานวนผูที่เขามาอานบันทึก 

3. บูรณาการการประกันคุณภาพเขากับการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
KSF  
 การนําผลการประเมินคุณภาพมาใชบริหารความเสี่ยง 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ 

มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน 

 จํานวนครั้งการประชุม 

 มีรายงานผลการดําเนินงานรายงานปละ 2 ครั้ง   

2. มีการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 มีรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3. บริหารความเสี่ยงในประเด็นผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 ประเด็นการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หนวยงาน/

มหาวิทยาลัย 

4. บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามประเด็น

ยุทธศาสตร (PMQA) 

 มีโครงการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงครบทุกยุทธศาสตร 
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วัตถุประสงค 3  เพื่อประสานงาน สงเสริมความรวมมือ ดานประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพกับหนวยงานภายนอก เชน การประชาสัมพันธผลงานดานประกันคุณภาพ 

 การใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 

 การสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

1. การใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก  โครงการบริการวิชาการ  จํานวนโครงการ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ/การมีสวนรวม 

 ความพึงพอใจ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพกับหนวยงาน

ภายนอก 

 จดหมายขาว  จํานวนจดหมายขาว 

 จํานวนหนวยงานที่ไดจัดสงจดหมายขาว 

 ผลการประเมินจดหมายขาว 

3. การสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ 1. การประชุม/สัมมนา/การศึกษาดูงานระหวางเครือขาย 

 

 จํานวนครั้งการประชุม/สัมมนา/การศึกษาดูงานระหวาง

เครือขาย 

2. การจัดพี่เลี้ยง/ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาดานประกัน
คุณภาพ 

 จํานวนครั้งการใหบริการ 

 ความพึงพอใจของผูรับการบริการ 

3.  การเปนสมาชิก QA Forum ของ ทปอ.  จํานวนครั้งการเขาประชุม 

 จํานวนครั้งการสื่อสารขอมูลสูประชาคม 

4.  การเปนสมาชิก QA Forum ของ สมศ.  จํานวนครั้งการเขาประชุม 

 จํานวนครั้งการสื่อสารขอมูลสูประชาคม 

5. เครือขายเชิงประเด็น © ดานการประกันคุณภาพ  

 ของเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง 

 จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
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วัตถุประสงค 4 เพื่อพัฒนาสํานักงานประกันคุณภาพในการเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานประกันคุณภาพ  

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

1. สํานักงานประกันคุณภาพ สามารถประสานงานบริหาร

จัดการ และดําเนินภารกิจดานประกันคุณภาพ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

1. โครงการพัฒนางาน 

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จํานวนโครงการ 

3. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ สํานักงานประกันคุณภาพ 

2550-2554 

 มีแผนกลยุทธ สํานักงานประกันคุณภาพ 2550-2555 

 มีแผนปฏิบัติการ สํานักงานประกันคุณภาพ (รายป) 

 มีการทบทวนแผนกลยุทธครึ่งแผน 

 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการงานประกัน

คุณภาพ 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารสํานักงานประกัน

คุณภาพ 

 มีระบบฐานขอมูล 

3. มีการพัฒนาระบบคุณภาพ 1. 5 ส สํานักงานประกันคุณภาพ  มีแผนการดําเนินงาน/มาตรฐานงาน 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 2. มีระบบประกันคุณภาพภายในสํานักงานประกันคุณภาพ  

 2.1 จัดทํารายงานการประเมินตนเองสํานักงานงานประกัน
คุณภาพ 

 มีรายงานการประเมินตนเองสํานักงานงานประกัน

คุณภาพ 

 2.2 จัดทําคูมือประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ  มีคูมือประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ 

 2.3 การประเมินคุณภาพภายในสํานักงานประกันคุณภาพ  มีการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประกัน

คุณภาพ 

 คะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

 2.4 การนําผลการประเมินคุณภาพสํานักงานฯ มาพัฒนา  มีการนําผลการประเมินคุณภาพสํานักงานฯ มาพัฒนา 

 2.5 การพัฒนาองคประกอบ/ตัวบงชี้ของสํานักงานประกัน

คุณภาพ 

 มีการพัฒนาตัวบงชี้ของสํานักงานประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)/โครงการ KPIs 

4. e-Office  พัฒนา Internet เพื่อใชในสํานักงานประกันคุณภาพ 

 

 มีระบบ Internet ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

ประกันคุณภาพ  

 สามารถใช Internet ในการปฏิบัติงานได 

 มีการประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบ 

Internet ทุกป 

  ระบบ e-Document 

 Group Mail 

 

5. การมุงสูองคการแหงการเรียนรู 
KSF 
5.1 สามารถนํา Knowledge Management มาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักงาน 

5.2 การทํางาน Team Work 

  มีทักษะในการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 

 แบบแผนความคิด (Mental Model) 

 การมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) 

 การเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-directed Learning) 

 การเสวนา (Dialogue) 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการฝกอบรม

สัมมนา 

2. Internet สํานักงานประกันคุณภาพ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณการฝกอบรม/สัมมนา 

1 การจัดโครงสรางที่เหมาะสมกับการทํางาน  มีโครงสรางองคกรแบบประกบคู 

2 การปฏิบัติงานแบบ Cross Functional  จํานวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่มีการทํางานเปนทีม/

คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

 3 การประชุมติดตามงาน/ผลการดําเนินงาน สํานักงานประกัน

คุณภาพ 

 จํานวนครั้งการประชุมสํานักงานประกันคุณภาพ  

 4 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ  จํานวนครั้งการเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากร (คน/

ครั้ง) 

 5 Internet สํานักงานประกันคุณภาพ  มีการใช Internet สํานักงานประกันคุณภาพ 
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