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ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คำนำ
หน่วยบริหารงานทั่วไป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ดาเนินการสนับสนุนภารกิจ
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มหาวิทยาลัย
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บทที่ 1
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. ประวัติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นตามอุดมการณ์ของ “มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ที่มีนโยบาย
สนับสนุนการศึกษาพัฒนามาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามั ยโรงพยาบาลหัวเฉียว (พ.ศ. 2484 - 2524) ในปี พ.ศ.2524
ขยายเป็นวิทยาลัยหัวเฉียวผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต่อมาสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) อนุมัติให้ยกวิทยฐานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535
นอกจากนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นมิ่งมงคลสูงสุดแด่ชาวหัวเฉียวทุกคนที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อมพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ” ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 พร้อมทั้งพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เอง ในวันที่ 24 มีนาคม 2537
2. ปรัชญาและปณิธาน การศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
❖ ปรัชญา
“เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
❖ ปณิธาน
มหาวิท ยาลั ย หั วเฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ จั ด ตั้ งขึ้น ด้ ว ยปณิ ธานอัน แน่ ว แน่ ของมู ล นิ ธิฮั่ วเคี้ย ว ป่ อเต็ ก เซี่ ย งตึ๊ ง
ที่สานึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอ
ภาคในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน มหาวิทยาลัย
นี้เลื่อมใสในบทบาทของความรู้รอบรู้ลึก และความชานาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ
จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้
จริง และแสวงหาสะสม ถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้
พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อความผาสุกของเพื่อนร่วมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
❖ วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพภายในปี 2575
❖ พันธกิจ
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั กษะที่ ส ามารถแข่งขัน ได้ ในสังคมเศรษฐกิจ ที่ ขับ เคลื่ อนด้ ว ยนวั ตกรรม (Value-based
Economy)
3. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมได้จริง

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 2

4. ให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
5. ทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
❖

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. มี ง านวิ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู่ สั ง คมเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม (Value-based
Economy)
4. ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. อัตลักษณ์
“ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)
ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
5. เอกลักษณ์
“ด้านจีน”
6. โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานการบริหารทั่วไป

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 3

บทที่ 2
กระบวนการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน
ความจาเป็นในการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป ได้ดาเนินสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไป จึงเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญไม่น้อยกว่า
การพั ฒ นาการศึกษาโดยตรง การประกันคุณ ภาพการบริหารงานทั่วไป จึงเป็ นกระบวนการที่ประกันว่า ผลผลิตของ
การทางานของหน่วยสนับสนุนที่มีคุณภาพที่สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน
มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาระบบและรูปแบบการประกันคุณภาพ โดยพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
และได้เลือกระบบ Input – Process – Output (IPO) เป็นระบบประกันคุณภาพ เนื่องจาก เหมาะกับลักษณะการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายในหน่วยบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
1. การควบคุมคุณภาพ โดยการนาระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนด / หน่วยบริหารงานทั่วไป
ได้ผ่ านการพิ จารณาว่ าเหมาะสมมาด าเนิ น การ ให้ ทุ กหน่ วยงานจัด ตั้งคณะกรรมการดาเนิ น การประกัน คุณ ภาพการ
บริหารงานทั่วไป กาหนดแผนการดาเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกตาม แ ล้ว
นามาพิจารณาเพื่อปรับแผนให้ดีมีคุณภาพ ก่อนการดาเนินการให้มีการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพต่อไป
2. การตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพงานบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานตนเองก่อน
3. การประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
ระบบการดาเนินการประกันคุณภาพคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนภาพที่ 2.1 ระบบการดาเนินการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 4

ระดับการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนภาพที่ 2.2 การประกันคุณภาพการบริหารงานทัว่ ไปภายใน
จากแผนภาพที่ 2.2 ระดั บ การประกั น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานทั่ ว ไปภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดั บ บุ ค คล โดยบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และเป้ า หมาย ตามภาระงาน
(Job assignment) เป็นรายบุคคล โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญ ชา ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด เพื่อจัดทาแผนพัฒนาตนเองในตัวชี้วัดที่บรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการทางาน
2. ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป (กอง/ศูนย์/สานัก) เป็นการประเมินคุณภาพภายใน โดยตามระบบที่หน่วยงาน
กาหนดขึ้น แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน ดาเนินการเขีย นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยมาประเมินว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ทาอะไรบ้าง
3. ระดับมหาวิทยาลัย เป็นการรวบรวมผลการดาเนินงานของหน่ วยบริหารงานทั่วไป หลักสูตร และคณะวิชา
เพื่ อ น ามาเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ของมหาวิ ท ยาลั ย เสนอส านั ก งานปลั ด กระทวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุกปี และเสนอสานักงานนับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก5 ปี
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รูปแบบการจัดทาระบบการประกันคุณภาพหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัย ได้ทบทวนตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม และหน่วยงานได้ทบทวนตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพเฉพาะ เพื่อวัดคุณภาพการทางานของบุคลากร/หน่วยงาน และเป็นการพัฒนาการทางาน
ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เฉพาะ (Specific Indicator) ของหน่วยบริหารงานทั่วไป ควรครอบคลุมภาระงานหลักและเน้นการวัดผลลัพธ์ (Output)
ที่มีประสิทธิภาพ และสาหรับตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ (รายละเอียด
สามารถดูได้ที่ ภาคผนวก หน้าที่ 30)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รบั บริการ
การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
การจัดทาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพเฉพาะ (Specific Indicator) ที่เน้นการทางานตามระบบ PDCA
โดยให้มีคุณลักษณะสมบัติ ดังนี้
1. ครอบคลุมภาระงานหลักของหน่วยงาน
2. เน้นการวัดคุณภาพของงาน
3. เน้นการวัดผลลัพธ์ (Output) ที่มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
การเขียนรายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. หน่วยงานบริหารทั่วไป ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) โดย
รวบรวมผลการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานตลอดปีการศึกษา (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม) พร้อมแนบ
หลักฐานที่แสดงผลการดาเนินการ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดและเสนอผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน
2. คณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ของหน่วยงานบริหาร ดาเนินการตรวจสอบ
และประเมินคุณ ภาพตรวจสอบระบบและกลไกการดาเนินงาน และผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงานบริหารทั่วไป
3. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริห ารงานทั่ ว ไป สรุป รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บ
หน่วยงานบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย และดาเนินการเสนอผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. ส่วนนา
1.1 หน้าปก
หน้าปกของรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อความ ดังนี้
(1) พิมพ์ข้อความ “รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ตามด้วย “ฉบับที่.....
ของ.....” ตามด้วยชื่อของหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
(2) พิมพ์ข้อความ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2561 และตามด้วยรอบระยะเวลาที่
รายงานผลการดาเนินงาน”
(3) ส่วนท้ายของหน้าปกพิมพ์ข้อความ “เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
“วัน …..เดือน...... ปี........” ที่ หน่วยงานจัดทารายงานประเมินตนเองแล้วเสร็จ
1.2 คานา
คานา หมายถึง วัตถุประสงค์ และความสาคัญประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ซึ่งในส่วนของคานา ควร
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) การเขียนรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพเพื่ออะไร เช่น เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน หรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
(2) ระบุช่วงเวลาที่รายงานผลการทางาน เช่น ปีการศึกษา ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการรายงาน
(3) ระบุจานวน ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ใดบ้าง
(4) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองระดับศูนย์/กอง/สานัก :
ผู้อานวยการ
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1.3 สารบัญ
สารบัญ หมายถึง รายชื่อของเรื่องที่หน่วยงานได้จัดทา ไว้ในรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งสถาบันกาหนดให้มี
ข้อมูลในส่วนต่างๆ
1.4 บทสรุปผู้บริหาร
1.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไปในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. ส่วนเนื้อหา
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับการประเมินฯ เพื่อเป็นการ
แสดงถึงความเป็นมาของหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป ข้อมูลดังกล่าว อาจจะประกอบด้วย
(1) ประวัติความเป็นมา
(2) สถานที่ตงั้
(3) วิสัยทัศน์
(4) พันธกิจ
(5) วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(6) ภารกิจและหน้าที่
(7) โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
(8) รายชื่อบุคลากรของหน่วยงาน
(9) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
2.2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
การเขียนผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปให้เขียน
ตามประเภทตัวบ่งชี้
(1) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณให้เขียนผลการดาเนินการตามระบบและกลไกที่หน่วยงานกาหนด โดยเขียนสรุปผล
การดาเนิน การที่ได้มา ไม่ควรเขียนเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้น มีการวงเล็บหมายเลขเอกสารหลักฐานท้ายข้อความผลการ
ดาเนินการเป็นระยะๆ
(2) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ให้เขียนผลการดาเนินการแยกเป็นข้อๆ ตามเกณฑ์ประเมิน โดยเขียนตามระบบ
และกลไกในการดาเนินการ โดยสรุปและผลการดาเนิ นการที่ได้มา มีการวงเล็บหมายเลขเอกสารหลักฐานท้ายข้อความ
ผลการดาเนินการเป็นระยะๆ
(3) การกาหนดชื่อหลักฐานให้ดาเนินการ ดังตัวอย่าง ดังนี้
- ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
● เอกสารหมายเลข 1.1-1
1 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1
1 ตัวที่สอง หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 1
-1 ตัวที่สาม หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 1
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● เอกสารหมายเลข 1.1-2
1 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1
1 ตัวที่สอง หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 1
-2 ตัวที่สาม หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 2
● เอกสารหมายเลข 1.2-3
1 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1
2 ตัวที่สอง หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 2
-3 ตัวที่สาม หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 3
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ให้เขียนตามเลขตัวบ่งชี้และเรียงตามหลักฐาน เช่น
● เอกสารหมายเลข 3-1
3 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 3
-1 ตัวที่สอง หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 1
● เอกสารหมายเลข 6-3
6 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 6
-3 ตัวที่สอง หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 3
(4) การเขียนชื่อหลักฐานต้องตรงกับชื่อเอกสาร
(5) การเลือกเอกสารหลักฐานที่เสนอคณะกรรมการประเมินฯ ควรนามาเฉพาะหน้าที่ต้องการแสดง
ตัวอย่างเช่น รายงานการประชุมฯ มี 10 หน้า แต่หลักฐานที่แสดงอยู่ที่ หน้า 5 ให้ เลือกมาเฉพาะ
หน้าแรก (ชื่อผู้เข้าประชุม) หน้าที่ 5 (เนื้อหาหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ดาเนินงาน) และหน้าสุดท้าย (ผู้จดและผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม ) หรือหากจะ
นามาทั้งหมดต้องเขียนในชื่อหลักฐานว่า อยู่หน้าที่เท่าใด
ตัวอย่างเช่น เอกสารหมายเลข 4-1 รายงานการประชุมหน่วยงาน........ครั้งที่ ....../2562 วันที่ .......
หน้าที่.....
(6) เขียนจุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง /จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ให้เขียนท้ายข้อ
ผลดาเนินการตามตัวบ่งชี้นั้นๆ สามารถเขียนรวมในเกณฑ์ทุกข้อหรือจะเขียนแยกข้อก็ได้
2.3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
สรุปผลการประเมินตนเอง หมายถึง ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ซึ่งหน่วยงานจะต้องนาเสนอแยกตัวบ่งชี้
รวมทั้งสรุปผลค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด โดยมีวิธี การคานวณ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินภาพรวม =

ผลรวมคะแนนของตัวบ่งชี้ทกุ ตัว
จานวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานใช้ทั้งหมด
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บทที่ 3
การเขียนรายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. หน่ ว ยงานบริห าร ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) โดย
รวบรวมผลการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานตลอดปีการศึกษา (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม) พร้อมแนบ
หลักฐานที่แสดงผลการดาเนินการ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดและเสนอผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน
2. คณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ของหน่วยงานบริหาร ดาเนินการตรวจสอบ
และประเมินคุณ ภาพตรวจสอบระบบและกลไกการดาเนินงาน และผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงานบริหารทั่วไป
3. คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการบริห ารงานทั่ ว ไป สรุป รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บ
หน่วยงานบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและดาเนินการเสนอผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. ส่วนนา
1.1 หน้าปก
หน้าปกของรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อความ ดังนี้
(1) พิมพ์ข้อความ “รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ตามด้วย “ฉบับที่.....
ของ.....” ตามด้วยชื่อของหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
(2) พิมพ์ข้อความ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2561 และตามด้วยรอบระยะเวลาที่
รายงานผลการดาเนินงาน”
(3) ส่วนท้ายของหน้าปกพิมพ์ข้อความ “เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
“วัน …..เดือน...... ปี........” ที่ หน่วยงานจัดทารายงานประเมินตนเองแล้วเสร็จ
1.2 คานา
คานา หมายถึง วัตถุประสงค์ และความสาคัญประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ซึ่งในส่วนของคานา ควร
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 การเขียนรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพเพื่ออะไร เช่น เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน หรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
 ระบุช่วงเวลาที่รายงานผลการทางาน เช่น ปีการศึกษา ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการรายงาน
 ระบุจานวน ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ใดบ้าง
 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองระดับศูนย์/กอง/สานัก :
ผู้อานวยการ
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1.3 สารบัญ
สารบัญ หมายถึง รายชื่อของเรื่องที่หน่วยงานได้จัดทา ไว้ในรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งสถาบันกาหนดให้มี
ข้อมูลในส่วนต่างๆ
1.4 บทสรุปผู้บริหาร
1.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
บริหารงานทั่วไปในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. ส่วนเนื้อหา
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับการประเมินฯ เพื่อเป็นการ
แสดงถึงความเป็นมาของหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป ข้อมูลดังกล่าว อาจจะประกอบด้วย
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตงั้
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 ภารกิจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
 รายชื่อบุคลากรของหน่วยงาน
 งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
2.2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
การเขีย นผลการดาเนิ น การตามตั วบ่ งชี้ คุณ ภาพและเกณฑ์ ป ระเมิ น คุณ ภาพการบริหารงานทั่ วไปให้ เขีย น
ตามประเภทตัวบ่งชี้
2.2.1 ตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณให้ เขียนผลการดาเนิน การตามระบบและกลไกที่ หน่ วยงานกาหนด โดยเขีย น
สรุปผลการดาเนินการที่ได้มา ไม่ควรเขียนเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้น มีการวงเล็บหมายเลขเอกสารหลักฐานท้ายข้อความผล
การดาเนินการเป็นระยะๆ
2.2.2 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ให้เขียนผลการดาเนินการแยกเป็นข้อๆ ตามเกณฑ์ประเมิน โดยเขียนตามระบบ
และกลไกในการดาเนินการ โดยสรุปและผลการดาเนินการที่ได้มา มีการวงเล็บหมายเลขเอกสารหลักฐานท้ ายข้อความ
ผลการดาเนินการเป็นระยะๆ
2.2.3 การกาหนดชื่อหลักฐานให้ดาเนินการ ดังตัวอย่าง ดังนี้
- ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
 เอกสารหมายเลข 1.1-1
1 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1
1 ตัวที่สอง หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 1
-1 ตัวที่สาม หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 1
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 เอกสารหมายเลข 1.1-2
1 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1
1 ตัวที่สอง หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 1
-2 ตัวที่สาม หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 2
 เอกสารหมายเลข 1.2-3
1 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1
2 ตัวที่สอง หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 2
-3 ตัวที่สาม หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 3
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ให้เขียนตามเลขตัวบ่งชี้และเรียงตามหลักฐาน เช่น
 เอกสารหมายเลข 3-1
3 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 3
-1 ตัวที่สอง หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 1
 เอกสารหมายเลข 6-3
6 ตัวแรก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 6
-3 ตัวที่สอง หมายถึง หลักฐานชิ้นที่ 3
2.2.4 การเขียนชื่อหลักฐานต้องตรงกับชื่อเอกสาร
2.2.5 การเลือกเอกสารหลักฐานที่เสนอคณะกรรมการประเมินฯ ควรนามาเฉพาะหน้าที่ต้องการแสดง
ตัวอย่างเช่น รายงานการประชุม ฯ มี 10 หน้า แต่ห ลักฐานที่แสดงอยู่ที่ หน้า 5 ให้ เลือกมาเฉพาะหน้าแรก
(ชื่อผู้เข้าประชุม) หน้าที่ 5 (เนื้อหาหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงาน) และหน้าสุดท้าย (ผู้จดและผู้ตรวจ
สอบรายงานการประชุม) หรือหากจะนามาทั้งหมดต้องเขียนในชื่อหลักฐานว่า อยู่หน้าที่เท่าใด
ตัวอย่างเช่น เอกสารหมายเลข 4-1 รายงานการประชุมหน่วยงาน........ครั้งที่....../2562 วันที่.......หน้าที่.....
2.2.6 การเขียนจุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง /จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ให้เขียน
ท้ายข้อผลดาเนินการตามตัวบ่งชี้นั้นๆ สามารถเขียนรวมในเกณฑ์ทุกข้อหรือจะเขียนแยกข้อก็ได้
2.3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
สรุปผลการประเมินตนเอง หมายถึง ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ซึ่งหน่วยงานจะต้องนาเสนอแยกตัวบ่งชี้
รวมทั้งสรุปผลค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด โดยมีวิธี การคานวณ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินภาพรวม =

ผลรวมคะแนนของตัวบ่งชี้ทกุ ตัว
จานวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานใช้ทั้งหมด
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

หน้าที่ 9
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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ฉบับที่ 19

ของ
กอง/ศูนย์/สานัก..............................................................

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปีการศึกษา 2562

(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ …………กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(วัน-เดือน-ปีที่จดั ทารานงานประเมินตนเองแล้วเสร็จ)
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คานา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................

(.................................................)
ผู้อานวยการ.............................
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สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การบริหารงานทั่วไปในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รบั บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 (เฉพาะ) …………………………………
ตัวบ่งชี้ที่ 6 (เฉพาะ) …………………………………

หน้า
X
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
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บทสรุปผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนางานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 (เฉพาะ)……………………………………………………………………………
ตัวบ่งชี้ที่ 6 (เฉพาะ)……………………………………………………………………………
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด X ตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินตนเอง
X คะแนน
X คะแนน
X คะแนน
X คะแนน
X.XX คะแนน
X คะแนน
X คะแนน
X.XX

สรุปผลการดาเนินงานในทุกตัวบ่งชี้ในภาพรวม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................
แนวทางการพัฒนาในภาพรวม (ระบุสิ่งที่ต้องเร่งการพัฒนาและเร่งด่วน ในภาพรวมของหน่วยงาน)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................
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ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2561
ข้อเสนอแนะ

วิธีการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ (ระบุผลลัพธ์)
จากการดาเนินการ

ผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารงานทั่วไป
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ของ ............ ศูนย์/กอง/สานัก............ ปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะ

วิธีการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ(ระบุผลลัพธ์)
จากการดาเนินการ
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บทที่ 1
บทนา
ประวัติความเป็นมา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ตั้ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิสัยทัศน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
พันธกิจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภารกิจและหน้าที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
- แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4.…………………………………………………….
รายชื่อบุคลากรแยกตามแผนก
แผนก.................................
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4.…………………………………………………….
แผนก.................................
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4.…………………………………………………….
รายชื่อคณะกรรมการบริหารงาน
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4.…………………………………………………….

ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................

ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................

ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
ตาแหน่ง.....................................
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รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป
1……………………………………………………. ตาแหน่ง.....................................
2……………………………………………………. ตาแหน่ง.....................................
3……………………………………………………. ตาแหน่ง.....................................
4.……………………………………………………. ตาแหน่ง.....................................
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและสรุปค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามหมวด
ค่าใช้จ่ายจริง
……………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………
……………….
รวม ……………………………………………………
……………….

คงเหลือ
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 18

บทที่ 2
ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1

การบริหารของหน่วยงาน

ชนิดตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

เป้าหมาย

: มีการดาเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ข้ อ 1 หน่ ว ยงานได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นา/ทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เคราะห์ SWOT
ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนา
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจาปีที่มีการกาหนดงบประมาณประกอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ให้ หน่วยงานเสนอให้รองอธิการบดี
ที่ดูแล พิจารณาอนุมัติ ทั้ง 2 แผน และมีการนาผลการประเมินแผนฯ ทั้ง 2 แผน เสนอรองฯ ปีละ 2 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน
...................................................................................................................... ........................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 1.1-1)
รายการหลักฐาน
1.1-1...........................................................................................................................................................
1.1-2............................................................................................................................ ..............................
ข้อ 2 มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุ ปั จจั ยเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัย ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของศูนย์ / กอง / สานัก และทาให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 1.2-1)
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รายการหลักฐาน
1.2-1............................................................................................................................ .............................
1.2-2............................................................................................................................ ...............................
ข้อ 3 มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย์ / กอง / สานัก
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ (เอกสารหมายเลข 1.3-1)
รายการหลักฐาน
1.3-1............................................................................................................................ ...............................
1.3-2............................................................................................................................ ...............................
ข้อ 4 ผู้บริหารทุกระดับ* มีการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 1.4-1)
รายการหลักฐาน
1.4-1............................................................................................................................ ...........................
1.4-2............................................................................................................................ .........................
ข้อ 5 มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของศูนย์ / กอง / สานัก ที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานของหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
............................................................................................................................................................................ ..
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 1.5-1)
รายการหลักฐาน
1.5-1............................................................................................................................ ........................
1.5-2............................................................................................................................ .............................
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สรุปผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 1
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ
…….. ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ / ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2

การพัฒนาบุคลากร

ชนิดตัวบ่งชี้

: กระบวนการ/ ผลลัพธ์

เป้าหมาย

: มีการดาเนินการ 3 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1 มีการกาหนดตัวชี้วัด(KPI) และเป้าหมายเป็นรายบุคคลทุกคนโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 2.1-1)
รายการหลักฐาน
2.1-1............................................................................................................................ ...............................
2.1-2............................................................................................................................ ..............................
ข้อ 2 มีการประเมิน ผลการดาเนิ นงานของบุ คลากรตาม KPI ในข้อ 1 ทุก 6 เดือน ในแต่ล ะ
ปีการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง) (การบรรลุ KPI คือ การดาเนินงานที่บรรลุ KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ KPI
ที่กาหนดให้ดาเนินการ)
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 2.2-1)
รายการหลักฐาน
2.2-1............................................................................................................................ .............................
2.2-2...........................................................................................................................................................
ข้อ 3 ศูนย์ / กอง / สานัก จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ทั้งที่บรรลุ / ไม่บรรลุ
KPI ทุก 6 เดือน เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน/ส่งเสริมศักยภาพในการทางาน
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ (เอกสารหมายเลข 2.3-1)
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รายการหลักฐาน
2.3-1............................................................................................................................ ...............................
2.3-2...........................................................................................................................................................
ข้อ 4 มีการดาเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ตามข้อ 3 อย่างเป็น
รูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 2.4-1)
รายการหลักฐาน
2.4-1............................................................................................................................ ...........................
2.4-2............................................................................................................................ .........................
ข้อ 5 ผลการประเมินการดาเนินงานของบุคลากร ใน 6 เดือนหลัง มีบุคลากรบรรลุ KPI เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับผลการประเมินฯ ในครั้งที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 2.5-1)
รายการหลักฐาน
2.5-1....................................................................................................................................................
2.5-2............................................................................................................................ .............................
สรุปผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 2
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ
…….. ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ / ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 3

การพัฒนางานของหน่วยงาน

ชนิดตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เป้าหมาย
: มีการดาเนินการ 4 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1 ศูนย์/กอง/สานัก มีการศึกษาปัญหาของหน่วยงานเพื่อคัดเลือกหัวข้อทา R to R
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 3.1-1)
รายการหลักฐาน
3.1-1............................................................................................................................ ...............................
3.1-2............................................................................................................................ ..............................
ข้อ 2 มีการทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้ R to R
ผลการดาเนินงาน
................................................................................................................................................................. .............
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 3.2-1)
รายการหลักฐาน
3.2-1............................................................................................................................ .............................
3.2-2............................................................................................................................ ...............................
ข้อ 3 มีการทาแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทางานจากผลการทา R to R
ผลการดาเนินงาน
................................................................................................................................................. .............................
............................................................................................................ (เอกสารหมายเลข 3.3-1)
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รายการหลักฐาน
3.3-1............................................................................................................................ ...............................
3.3-2............................................................................................................................ ...............................
ข้อ 4 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทางาน
ผลการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 3.4-1)
รายการหลักฐาน
3.4-1............................................................................................................................ ...........................
3.4-2............................................................................................................................ .........................
ข้อ 5 มีผลการดาเนินงานจากการปรับปรุงดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 3.5-1)
รายการหลักฐาน
3.5-1............................................................................................................................ ........................
3.5-2.........................................................................................................................................................
สรุปผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 3
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ
…….. ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ / ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 4

การพัฒนาหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

ชนิดตัวบ่งชี้

: กระบวนการ และผลลัพธ์

เป้าหมาย
: มีการดาเนินการ 5 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 4.1-1)
รายการหลักฐาน
4.1-1............................................................................................................................ ...............................
4.1-2............................................................................................................................ ..............................
ข้ อ 2 มี ก ารน าผลจากการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากปี ที่ ผ่ านมามาวางแผนเพื่ อ พั ฒ นา
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 4.2-1)
รายการหลักฐาน
4.2-1............................................................................................................................ .............................
4.2-2...........................................................................................................................................................
ข้อ 3 มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ในข้อ 2
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ (เอกสารหมายเลข 4.3-1)

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 26

รายการหลักฐาน
4.3-1............................................................................................................................ ...............................
4.3-2...........................................................................................................................................................
ข้อ 4 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 4.4-1)
รายการหลักฐาน
4.4-1.......................................................................................................................................................
4.4-2............................................................................................................................ .........................
ข้อ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกปี
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 4.5-1)
รายการหลักฐาน
4.5-1............................................................................................................................ ........................
4.5-2.........................................................................................................................................................
สรุปผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 4
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ
…….. ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ / ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 27

ตัวบ่งชี้ที่ 5 (ตัวบ่งชี้เฉพาะ) ............................................
ชนิดตัวบ่งชี้

: ………………………………………………………….

เป้าหมาย

: ………………………………………………………….

เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1 ..................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 5.1-1)
รายการหลักฐาน
5.1-1............................................................................................................................ ...............................
5.1-2..........................................................................................................................................................
ข้อ 2 .............................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 5.2-1)
รายการหลักฐาน
5.2-1............................................................................................................................ .............................
5.2-2...........................................................................................................................................................
ข้อ 3 .............................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ (เอกสารหมายเลข 5.3-1)
รายการหลักฐาน
5.3-1............................................................................................................................ ...............................
5.3-2...........................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 28

ข้อ 4 .............................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 5.4-1)
รายการหลักฐาน
5.4-1.......................................................................................................................................................
5.4-2............................................................................................................................ .........................
ข้อ 5 .............................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 5.5-1)
รายการหลักฐาน
5.5-1............................................................................................................................ ........................
5.5-2............................................................................................................................ .............................
สรุปผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

.............................................

..................................

บรรลุ / ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป : หน้าที่ 29

ตัวบ่งชี้ที่ 6 (ตัวบ่งชี้เฉพาะ) ............................................
ชนิดตัวบ่งชี้

: ………………………………………………………….

เป้าหมาย

: ………………………………………………………….

เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

………….

………….

………….

………….

………….

ผลการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. (เอกสารหมายเลข 6-1)
รายการหลักฐาน
6-1....................................................................................................................................................
6-2.........................................................................................................................................................
สรุปผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

----------------

---------------

บรรลุ / ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยบริหารงานทั่วไป :

หน้าที่ 30

ภาคผนวก ข
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม
ระดับหน่วยบริหารงานทัว่ ไป
ปีการศึกษา 2562
(Common Indicators : 2019)

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพรวม (Common indicators) ระดับหนวยบริหารงานทั่วไป ปการศึกษา 2562
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารของหนวยงาน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารของหนวยงาน

ชนิด
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลลัพธ

มีการดําเนินงาน
5 ขอ

1 คะแนน
มีการดําเนินงาน
1 ขอ

2 คะแนน
มีการดําเนินงาน
2 ขอ

เกณฑประเมิน
3 คะแนน
มีการดําเนินงาน
3 ขอ

4 คะแนน
มีการดําเนินงาน
4 ขอ

5 คะแนน
มีการดําเนินงาน
5 ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอ 1 หนวยงานไดรวมกันพัฒนา/ทบทวนแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงานและสอดคลองกับวิสัยทัศน / กลยุทธของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ สูแผนปฏิบัติการประจําปที่มีการกําหนดงบประมาณประกอบอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ใหหนวยงาน
เสนอใหรองอธิการบดีที่ดูแล พิจารณาอนุมัติ ทั้ง 2 แผน และมีการนําผลการประเมินแผนฯ ทั้ง 2 แผน เสนอรองฯ ปละ 2 ครั้ง
ขอ 2 มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหนวยงานที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงาน
ตาม พันธกิจของศูนย / กอง / สํานัก และทําใหความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ขอ 3 มีการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย / กอง /
สํานัก อยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
ขอ 4 ผูบริหารทุกระดับ* มีการบริหารงาน ดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
ขอ 5 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของศูนย / กอง / สํานัก ที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานของหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
หมายเหตุ :
* ผูบริหารทุกระดับ หมายถึง ผูอํานวยการ หัวหนาแผนก รวมถึงเลขานุการ ศูนย/ กอง/ สํานัก สามารถเขียนผลดําเนินการรวมกันได

ฉบับปรับปรุงแกไขโดยผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 : หนาที่ 1

ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร

ชนิด
ตัวบงชี้
กระบวนการ/
ผลลัพธ

เปาหมาย
มีการดําเนินงาน
3 ขอ

1 คะแนน
มีการดําเนินงาน
1 ขอ

2 คะแนน
มีการดําเนินงาน
2 ขอ

เกณฑประเมิน
3 คะแนน
มีการดําเนินงาน
3 ขอ

4 คะแนน
มีการดําเนินงาน
4 ขอ

5 คะแนน
มีการดําเนินงาน
5 ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอ 1 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และเปาหมายเปนรายบุคคลทุกคน โดยผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ขอ 2 มีการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรตาม KPI ในขอ 1 ทุก 6 เดือน ในแตละปการศึกษา (ปละ 2 ครั้ง)
(การบรรลุ KPI คือ การดําเนินงานทีบ่ รรลุ KPI ไมนอยกวา รอยละ 80 ของ KPI ที่กําหนดใหดาํ เนินการ)
ขอ 3 ศูนย / กอง / สํานัก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ทั้งที่ บรรลุ / ไมบรรลุ KPI ทุก 6 เดือน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน / สงเสริมศักยภาพในการทํางาน
ขอ 4 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกคน ตามขอ 3 อยางเปนรูปธรรม
ขอ 5 ผลการประเมินการดําเนินงานของบุคลากร ใน 6 เดือนหลัง มีบุคลากรบรรลุ KPI เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลการประเมินฯ ในครั้งที่ 1 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ฉบับปรับปรุงแกไขโดยผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 : หนาที่ 2

ตัวบงชี้ที่ 3 การพัฒนางานของหนวยงาน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 3 การพัฒนางานของหนวยงาน

ชนิด
ตัวบงชี้

เปาหมาย

กระบวนการ

มีการดําเนินงาน
4 ขอ

1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑประเมิน
3 คะแนน

มีการดําเนินงาน
1 ขอ

มีการดําเนินงาน
2 ขอ

มีการดําเนินงาน
3 ขอ

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดําเนินงาน
4 ขอ

มีการดําเนินงาน
5 ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอ 1 ศูนย/กอง/สํานัก มีการศึกษาปญหาของหนวยงานเพื่อคัดเลือกหัวขอทํา R to R
ขอ 2 มีการทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาโดยใช R to R
ขอ 3 มีการทําแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทํางานจากผลการทํา R to R
ขอ 4 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการปรับปรุงการทํางาน
ขอ 5 มีผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงดีขึ้น อยางเปนรูปธรรมชัดเจน
หมายเหตุ
- เกณฑขอ 1 – 3 หมายถึง ผลดําเนินงานใน ปการศึกษา ปจจุบนั
- เกณฑขอ 4 – 5 หมายถึง หนวยงานสามารถนําแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา ที่ผา นมา และพัฒนาตอในปการศึกษา ปจจุบัน มานําเสนอได

ฉบับปรับปรุงแกไขโดยผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 : หนาที่ 3

ตัวบงชี้ที่ 4 การพัฒนาหนวยงานตามขอเสนอแนะของผูรับบริการ
ชนิด
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชีท้ ี่ 4 การพัฒนาหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะของผูรับบริการ

กระบวนการ/
ผลลัพธ

เปาหมาย
มีการดําเนินงาน
5 ขอ

1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑประเมิน
3 คะแนน

มีการดําเนินงาน
1 ขอ

มีการดําเนินงาน
2 ขอ

มีการดําเนินงาน
3 ขอ

4 คะแนน

5 คะแนน

มีการดําเนินงาน
4 ขอ

มีการดําเนินงาน
5 ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอ 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในปที่ผานมา คะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.50
ขอ 2 มีการนําผลจากการประเมินและขอเสนอแนะจากปที่ผานมา มาวางแผนเพื่อพัฒนาหนวยงาน
ขอ 3 มีการดําเนินการตามแผนที่วางไวในขอ 2
ขอ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ขอ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกป

ฉบับปรับปรุงแกไขโดยผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 : หนาที่ 4

