
















สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประเด็น การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

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

 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 
20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และ
นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นผู้ถ่ายทอด Best practice ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 
 สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ในรอบการประกันที่ผ่านมา ปีการศึกษา 
2560 ได้เสนอแนะให้ผู้จัดท ารายงาน SAR ของหน่วยงานมีการปรับปรุงการเขียนรายงานให้มีความละเอียด 
ชัดเจนและตรงประเด็นกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ รวมถึงมีความสอดคล้องกับหลักฐานการด า เนินงานของหน่วยงานที่
ผ่านมา โดยคณะกรรมการสามารถตรวจอ่านและท าความเข้าใจกับ SAR ได้โดยง่าย เนื่องจากการเขียน SAR 
ควรสอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยที่กรรมการไม่ต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เขียน 
SAR อีกมากนักหรือสามารถใช้การพิจารณาจากหลักฐานได้เลย 
 นางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ ได้ให้แนวทางในการเขียน SAR ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีการระดมสมองผู้อ านวยการกองต่างๆ และบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือร่วมกันพิจารณาเกณฑ์และตัวบ่งชี้แต่ละตัวโดยอยู่บนพ้ืนฐานของพันธกิจ บริบทหน้าที่และ  
ผลการดาเนินงานจริงของหน่วยงานนั้นในช่วงเวลาตามรอบเกณฑ์การประกัน 
 2. น าผลการด าเนินงานจริงของหน่วยงานนั้น ในช่วงเวลาตามรอบเกณฑ์การประกันหรือรวบรวมจาก
รายงานประจาปีของหน่วยงานเพ่ือน ามาเขียนผลการด าเนินการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ โดยใส่รายละเอียด
เพ่ือให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาแบบ (Peer Review) ซึ่งจะเป็นการประเมินโดย 
การยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพ่ือกระตุ้นให้การประกันคุณภาพภายใน มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น และหากเป็นตัวเลขที่จะต้องน ามาค านวณ ก็จ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูล Common Data ให้
เรียบร้อยก่อนที่จะน ามาค านวณตามสูตรที่ระบุไว้ในตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ จะต้องตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะใช้แหล่งข้อมูล 
Common Data จากแหล่งไหน หน่วยงานใด เพื่อรวบรวมและท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 
ก่อนที่จะน าตัวเลขมาใช้  
 3. การเขียนรายงาน SAR เพ่ือการประเมินแบบแบบ (Peer Review) จะต้องมีรายละเอียดและที่มาที่
แน่ชัด หากเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลจากภายนอก ควรระบุชื่อ ที่มา วัน-เวลา และผลที่ต้องการน าเสนออย่าง
ชัดเจน บางตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนน ในการเป็น Best Practice ของข้อพิจารณาตัวบ่งชี้นั้นควรมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น การได้รับรางวัลการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติอย่างแท้จริง โดยพิจารณา
หลักฐานในส่วนอื่นร่วมด้วย อันได้แก่ หน่วยงานที่ร่วมจัดการประกวดมาจาก 3 ภูมิภาคขึ้นไปจึงจะถือเป็นงาน
ระดับชาติ เป็นต้น 



 4. การเขียนรายงาน SAR ในส่วนระบบและกลไก ของหน่วยงาน ควรสอดคล้องกับระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัย เพราะการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนร่มใหญ่ที่หน่วยงานสนับสนุนแตกแยกย่อย
ออกมาเป็นก้านร่ม และเชื่อมโยงมายังแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการ และกิจกรรม 
เหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ผลการดาเนินงานที่ได้จากการติดตามและประเมินผลก็จะเป็นผลสะท้อน
ให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกในรอบการด าเนินงานต่อไปเช่นกัน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพในรอบนี้จะมีการประเมินกระบวนการเพ่ิมเติมขึ้นมาด้วย นอกเหนือจากเดิมที่มี
การประเมินเพียง การประเมินโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ 
 วิธีการประเมินกระบวนการสามารถท าได้หลายวิธี ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงประเมิน ไม่
จ าเป็นจะต้องประเมินกระบวนการ โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจเสมอไป การประเมินกระบวนการ
โดยผ่านการพูดคุยในที่ประชุมก็สามารถนับได้ว่าเป็นการประเมินกระบวนการในอีกรูปแบบหนึ่ง  
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท า KM ก็สามารถใช้เป็นวิธีการประเมินได้ การประเมินเชิงคุณภาพเหล่านี้ก็จะ
มีข้อดีตรงที่สามารถเก็บรายละเอียด ข้อเสนอแนะที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในรอบ
ต่อไปได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ด าเนินการโดยไล่เรียงไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพใหม่ 
ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นร่าง จึงใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเท่านั้น ซึ่งต้องสรุปความชัดเจนอีก
ครั้งเมื่อบุคลากรได้เข้ารับฟังในการอบรมทาความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยจะได้แจ้ง
ก าหนดการมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ประธานในการท า KM ในครั้งนี้ นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ได้เน้นตัวบ่งชี้
ที่ส าคัญในระดับหน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องท าให้ผ่านคือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ โดยรายงาน
การประเมินตนเองในรอบการประกันนี้ ได้แบ่งสาระออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 18  
ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 3 ตารางสรุปผลการประเมิน ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ พร้อมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
เนื้อหาใน SAR จะประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลเบื้องต้น 

1) ประวัติความเป็นมา 

2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
3) โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

4) รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าส านัก/สถาบันชุดปัจจุบัน 

5) จ านวนบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี 
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

7) จุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ 
8) สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

 2. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
 1.1 กระบวนการจัดท าแผน 
 1.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 1.3 การบริหารความเสี่ยง 
 1.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 1.5 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.6 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 



 1.7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
 องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 กองกลาง 
  2.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
  2.2 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ 
 กองบริหารงานบุคคล 
  2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
  2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 กองคลัง 
  2.5 ระดับความส าเร็จการบริหารการจัดการด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการคลังและพัสดุเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 กองนโยบายและแผน 
  2.7 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
  2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
  2.9 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันกองอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
  2.10 ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษา ความปลอดภัย

และการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
  2.11 ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
 3. สรุปผลการประเมินตนเอง 
 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ได้แจ้งว่า ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นการส่งเสริมให้ 
หน่วยงานสนับสนุน ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง และเป็นการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน การบริหารจัดการ และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม 
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยให้นางสาวขนิษฐา 
พ่ึงประจวบ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้เกิดการเรียนรู้งานภายในองค์กร เพราะการประเมินคุณภาพการศึกษายังคงอยู่บนพ้ืนฐานเดิม
คือการน าเอาผลการด าเนินงานและผลการประเมินของพวกเรามาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตามวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง P-D-C-A ดังนั้น ไม่ว่าเกณฑ์การประเมินจะมีการปรับเกณฑ์หรือเปลี่ยนตัวบ่งชี้ไปอย่างไร 
ก็เชื่อว่าส านักงานอธิการบดีของเรา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางทางการบริหารที่มีคุณภาพจะสามารถผ่านเกณฑ์ไป
ได้ด้วยดีและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน 
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