สรุปสาระการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
แนวทางการกาหนดมาตรฐาน ตัวชีว้ ัดและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
เพื่อนาไปพัฒนามาตรฐาน ตัวชีว้ ัดและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพของหน่ วยงานและสานัก
วันที่ 25 เมษายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสยามกาหนดให้ มีการกากับควบคุม ตรวจสอบและติดตาม
จนถึงการประเมินคุณภาพ เพื่อการพัฒนาการดาเนินงานให้ เกิดคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและเพื่อการประเมิน
คุณ ภาพภายนอก โดยมีการดาเนินการในทุกหน่วยงานและทุกระดับ ทัง้ นี อ้ าจเป็ นทัง้ การจัดทารายงาน
ประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในประจาปี หรื อการจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปี เพื่อ
เสนอต่อผู้บริหาร ทังนี
้ ้ สภามหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประจามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่
ในการกากับติดตรวจสอบผลตามการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน จะมีมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั คุณภาพตลอดจน
เกณฑ์ในการประเมินที่อาจแตกต่างไปจากการประเมินระดั บคณะวิชา โดยของหน่วยงานและสานักต่างๆจะ
เป็ นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ของแต่ละหน่วยงาน และสานัก
แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องสอดคล้ องและตอบสนองต่อกับดาเนินงานตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ในการประเมินระดับหน่วยงาน และสานัก มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบได้ แก่
โดยในแต่ล ะองค์ ประกอบจะมี ตัวบ่ง ชี ร้ ่ ว มของทุก หน่วยงาน และตัวบ่ง ชี เ้ ฉพาะตามพัน ธกิ จ ของ
หน่วยงานที่แตกต่างกันออกไป
องค์ ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
1 ตัวบ่งชี ้ (ร่วม) คือ 1. กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่ วยงาน
4 ตัวบ่งชี ้ (ร่วม) คือ 1.มีระบบในการปฏิบตั งิ าน
2.มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน

3. มีการสารวจความต้ องการของผู้ใช้ ปริการ
4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
และเพิ่มเติมตัวบ่งชี อ้ ีกสองส่วน คือ ตัวบ่งชี ้ ที่มีลกั ษณะเฉพาะของหน่วยงาน/สานัก ที่ต้อง
ตอบโจทย์ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย (ตามที่สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ประสานกาหนด) และตัวบ่งชี ้ของหน่วยงานและสานักพัฒนาขึ ้นโดยพิจารณาตาม
มาตรฐานการทางานของแต่ละหน่วยงานและสานัก
องค์ ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
6 ตัวบ่งชี ้(ร่วม) คือ 1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วย
2. การพัฒนาหน่วยงานสูก่ ารเป็ นองค์กรการเรี ยนรู้
3. ระบบการพัฒนาบุคลากร
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5. ระบบบริหารความเสี่ยง
6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ทัง้ นี ห้ น่ ว ยงานอาจพัฒ นามาตรฐานและตัว บ่ง ชี แ้ ละเกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสมและ
ครอบคลุมงานตามพันธกิจ เพื่อการประเมินคุณภาพและนาสู่การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน
ของตน

หลักการในการพัฒนามาตรฐานตัวชีว้ ัดและเกณฑ์ คุณภาพ
คาว่า “มาตรฐาน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ระบุวา่ คือ สิ่งที่ถือ
เป็ นหลั ก ส าหรั บ เที ย บก าหนด หรื อ ที่ ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี (2544) กล่ า วว่ า “มาตรฐาน” คื อ
คุณลักษณะหรื อระดับที่ถือเป็ นคุณภาพ ความสาเร็จ หรื อความเหมาะสมอันเป็ นที่ยอมรับกันทางวิชาชีพ

ดังนันมาตรฐานจึ
้
งมีความมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งหน่วยงาน/สานักต่างๆต้ องมีความเข้ าใจ
และทราบถึงวิธีการกาหนดมาตรฐานของหน่วยงานตนเอง เพื่อใช้ ในการประเมินคุณภาพการดาเนินงานและ
นาไปสูก่ ารพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
อาจกล่าวได้ ว่าประโยชน์ของการกาหนดมาตรฐานเพื่อ การปรับปรุงความเหมาะสมของ ผลผลิต การ
ดาเนินการ และการบริ การตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ป้องกันไม่ให้ มีอปุ สรรคในการดาเนินการตามพันธกิจและ
ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือกันในทางเทคโนโลยี
หลักการสาคัญซึ่งจะต้ องคานึงถึงในการกาหนดมาตรฐาน คือ
พิจารณาถึงพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่ชดั เจนของหน่วยงาน/สานักที่กาหนดไว้ เพื่อนาไป
ระบุ ด้ าน หรื อประเด็นมาตรฐาน ที่จะนาไปใช้ ในการเทียบเคียงผลการดาเนินงาน เพื่อระบุระดับคุณภาพ โดย
การกาหนด มาตรฐาน ยึดหลักการ
หลักการที่ 1 หลักของการลดแบบและขนาด
หลักการที่ 2 หลักของการเห็นพ้ องต้ องกัน
หลักการที่ 3 ต้ องมีการนามาตรฐานไปใช้ ปฏิบตั ไิ ด้
หลักการที่ 4 มาตรฐานต้ องทันสมัยอยูเ่ สมอ
หลักการที่ 5 มาตรฐานต้ องมีข้อกาหนดที่จาเป็ น
หลักการที่ 6 มาตรฐานควรมีการนาไปใช้ โดยเสรี
ทังนี
้ ้การกาหนดมาตรฐานกาหนดขึ ้นโดยมีเป้าหมาย/ปรัชญา/วิสยั ทัศน์/พันธกิจเป็ นกรอบและคานึงถึง
สภาพหรื อบริ บทของแต่ละสถาบัน โดย
- กาหนดอย่างชัดเจน เด่นชัด ไม่ซ ้าซ้ อน
- ครอบคลุมประเด็น/เด่น/สาคัญอย่างครบถ้ วน
- สอดคล้ อง (Relevant) กับเป้าหมายและบทบาทของสถาบันการศึกษา
-และสามารถ ปรับ(แก้ ไข/เพิ่ม/ลด) ได้ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน

อีกทัง้ ควรพิจ ารณาความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ ผลผลิต องค์กรภายนอกในประเภท
เดียวกันเพื่อใช้ ในการเทียบเคียงและองค์กรวิชาชีพที่มีการกาหนดมาตรฐานเอาไว้ แล้ ว (ถ้ ามี)
เมื่ อ ได้ ม าตรฐานแล้ วจึ ง น ามาพิ จ ารณา ตั ว ชี ว้ ั ด คุ ณ ภาพ (Indicators) ซึ่ ง หมายถึ ง ลัก ษณะ
(Character) หรื อ คุณสมบัติ (Property) ที่ใช้ เป็ นตัวกาหนดสิ่งที่จะประเมิน (ไพศาล หวังพานิช 2543)
หลักการกาหนดตัวบ่ งชีห้ รื อตัวชีว้ ัดในการประเมินคุณภาพ
1. ตัวชี ้วัดแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตามหลักการ วัตถุประสงค์และแนวการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
2. ตัวชี ้วัดแสดงถึงการใช้ ปัจจัย กระบวนการและผลของการจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับความมุ่งหมาย
และหลักการตามมาตรฐานการศึกษา
3. ตัวชี ้วัดที่ใช้ พงึ มีจานวนไม่มาก แต่ต้องมีความสาคัญ ชัดเจนเป็ นที่ยอมรับ
4. ตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ที่ใช้ พึงคานึงถึงรู ปแบบ ความหลากหลายของภาระงานที่รับผิดชอบตามปรัชญา
พันธกิจ
5. ตัวชี ้วัดที่ใช้ พึงคานึงถึงความสอดคล้ องต่อเนื่องกับกระบวนการประกันคุณภาพ องค์ประกอบและตัว
บ่งชี ้ที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพภายใน
6. ตัวชี ้วัดที่ใช้ พงึ กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดาเนินงาน
7. ตัวชี ้วัดที่ใช้ พงึ มีความเป็ นสากลเพื่อยกระดับมาตรฐาน
โดยตัวชีว้ ัดคุณภาพที่ดี จะมีลักษณะ ดังนี ้
• ต้ องครอบคลุมงานที่ดาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั (อนาคต ?)
• ต้ องเป็ น good practice
• ต้ องวัดได้ /ต้ องปฏิบตั ไิ ด้
• ประเด็นเดียว ไม่ซ ้าซ้ อน,เข้ าใจง่าย
• จานวนไม่มากเกินไป

• ตัวชี ้วัดการตรวจสอบ/การประเมิน
• ดัชนีต้องบ่งชี ้คุณภาพที่แท้ จริง
ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดมักจะมากับ เกณฑ์ (Criteria)ที่จะใช้ ในการประเมิน ซึ่งเกณฑ์ จะหมายถึง ระดับที่ใช้ ใน
การตัดสิ นความสาเร็ จ ของการดาเนินงานตามตัวบ่ง ชี ท้ ี่ กาหนด (สุวิม ล ว่องวานิช ,2544 ) หรื อ หลักหรื อ
ข้ อกาหนดที่ใช้ สาหรับวินิจฉัยหรื อตัดสินคุณค่า คุณภาพ ระดับ
(ไพศาล หวังพานิช 2543) โดยลักษณะ
ของเกณฑ์ จ ะเป็ น ข้ อ กาหนดที่ ใ ช้ เ ป็ น บรรทัด ฐานในการตัด สิ น ลงสรุ ป หรื อ การประเมิ น โดยมี ทัง้ ที่ เ ป็ น
“ปริ มาณ” (Quantitative) และ”คุณลักษณะ-คุณภาพ” (Qualitative) จะเป็ นตัวบ่งบอกหรื อสะท้ อนถึงระดับ
คุณภาพหรื อระดับมาตรฐาน การกาหนดในการวัดและประเมินจะคานึงถึงสภาพความเป็ นจริ ง ข้ อจากัด หรื อ
บริบทของสถาบัน และเป็ นเกณฑ์ ท่ ที ้ าทายการพัฒนาคุณภาพ ของหน่วยงาน

