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นโยบาย ถือว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญต่อการบริหารงาน
ภายในองค์กร เนือ่ งจากนโยบายเป็นการประกาศแนวทาง
การปฏิบตั งิ านในอนาคต เพือ่ ให้ทกุ คนผูกพันและถือ
ปฏิบตั ิ นโยบายเป็นตัวควบคุมทิศทางขององค์กรให้ไปสู่
วัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ การขาดนโยบายทำให้แต่ละ
หน่วยงานดำเนินการไปคนละทิศคนละทาง ทำให้เกิด
การไม่สอดประสานงานไปด้วยกัน
การกำหนดนโยบาย เริม่ แรกจะต้องทราบวัตถุประสงค์ของ
องค์กรว่าองค์กรมีวตั ถุประสงค์เช่นไร จากนัน้ จึงรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ใดขององค์กรมี
ปัญหาและอุปสรรคทีอ่ งค์กรไม่สามารถทำให้บรรลุผลสำเร็จตาม
ทีต่ ง้ั ไว้ได้บา้ ง เพือ่ นำไปกำหนดเป็นนโยบาย นโยบายทีก่ ำหนด
อาจมีหลายด้าน นโยบายทีด่ คี วรมีตวั ชีว้ ดั (Key Performance
Index) และกรอบระยะเวลา (Time Frame) ทีช่ ดั เจนกำหนดไว้
อย่ากำหนดนโยบายทีก่ ว้างจนเกินไป หรือไร้ขอบเขต เพราะจะ
ทำให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตีความหมายแตกต่างกันไป
ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานได้
Paul และ Faith Pigors ได้ให้แนวทางการเขียนนโยบายไว้
ดังนี้
1. การริเริ่มนโยบาย จะเกิดจากปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เมื่อทราบปัญหาและ
อุปสรรคแล้ว ให้รวบรวมข้อมูล หรือข้อเท็จจริง จากนั้นจึง
นำข้อมูล หรือข้อเท็จจริงมาจัดลำดับความสำคัญ เพือ่ กำหนด
เป็นนโยบายต่อไป
3. เสนอนโยบายต่อผูบ้ ริหารระดับสูง โดยการนำเสนอ
แนวความคิด ข้อเท็จจริง และเหตุผลความจำเป็นทีต่ อ้ งกำหนด
เป็นนโยบาย
4. การเขียนนโยบาย เมื่อผู้บริหารระดับสูงยอมรับแนว
นโยบายที ่ เ สนอไปแล้ ว จึ ง จะเขี ย นนโยบายเพื ่ อ ใช้ เ ป็ น

บรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ านและเป็นข้อผูกพัน (Commitment)
ในการทำงานร่วมกัน
5. การอธิบายและอภิปรายข้อเสนอนโยบาย เพือ่ ให้
บังเกิดผลในการปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการอธิบายและอภิปราย
ให้เกิดความเข้าใจอย่าถ่องแท้เสียก่อน
6. การอนุมัติและประกาศใช้นโยบาย เมื่อหาข้อยุติ
ได้แล้ว ลำดับต่อไปจึงจะเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติและ
ประกาศใช้นโยบายอย่างเป็นทางการต่อไป
7. การเผยแพร่นโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน จะต้อง
ประชาสัมพันธ์นโยบายในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้ทกุ คนได้รบั ทราบ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
8. การปฏิบตั ติ ามนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบตั ถิ อื
เป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะทำให้นโยบายบรรลุผลสำเร็จ
9. การติดตามผล เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลว่า
นโยบายได้ปฏิบัติไปอยู่ในเกณฑ์ใดบ้าง มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรเกิดขึ้นบ้าง การติดตามผลเป็นมาตรการสำคัญในการ
ควบคุมนโยบาย
10. การประเมินผลนโยบาย เป็นการวัดความสำเร็จของ
นโยบายว่านโยบายทีก่ ำหนดไว้มคี วามถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงหรือไม่
11. การปรับปรุงหรือการกำหนดนโยบายใหม่ เมื่อ
ปฏิบัติไปช่วงเวลาหนึ่ง อาจต้องมีการปรับปรุงนโยบายให้
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น หรื อ เมื ่ อ ประเมิ น ผล
นโยบายแล้วอาจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง จำเป็นต้อง
มีการทบทวนเพื่อกำหนดนโยบายใหม่
นโยบายจะบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ หรือจุดมุ่งหมายใน
การดำเนินงานขององค์กรว่า องค์กรมีทศิ ทางในการดำเนินงาน
อย่างไร การกำหนดนโยบายจะช่วยทำให้เกิดความรอบคอบ
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้ทุกคนมีพฤติกรรม
แบบมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน
ที่มา : พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ "การกำหนดนโยบาย"
เพิม่ ผลผลิต. ปีท่ี 40 ฉบับที่ 2 ธ.ค.43 - ม.ค.44 หน้า18-20.
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⌦ 
การรายงานผลการตรวจเยีย่ มและประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยวาจา เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินคุณภาพหน่วยงาน
ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม พบและสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง และตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้เพื่อ
หน่วยงานทีร่ บั การประเมินจะได้รบั ทราบว่า หน่วยงานของตนมี
จุดแข็ง จุดอ่อน และสิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาอย่างไรบ้างตามข้อค้นพบ
หรือข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน โดยต้องเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทีร่ บั การประเมินสามารถโต้แย้งได้ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วย
หรือมีหลักฐานยืนยันการดำเนินงานนัน้ ๆ เมือ่ ได้ขอ้ สรุปทีแ่ น่ชดั
และชัดเจนแล้วจึงจะเขียนเป็นรายงานให้ตรงกับทีไ่ ด้รายงานด้วย
วาจา

ลักษณะการนำเสนอทีด่ ี
1. วางแผนดี
- ผู้ประเมินต้องมั่นใจว่าหลักฐานยืนยันการตัดสินผล
หนักแน่น และถูกต้อง
- วางแผนว่าจะแจ้งผลด้วยวิธใี ด
- แจ้งกำหนดเวลาการรายงานด้วยวาจาให้หน่วยงาน
ทราบอย่างแน่นอน
2. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการกล่าวรายงานด้วยวาจา
ให้ชดั เจน
- แจ้งให้หน่วยงานทราบว่าเป็นการเสนอผลการประเมิน
เพือ่ ให้หน่วยงานสามารถนำผลการประเมินไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
- เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มที ่ จ ะจั ด ทำรายงานผล
การประเมินฉบับสมบูรณ์
- เปิดโอกาสให้หน่วยงานโต้แย้งในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับ
ผลการประเมิน
3. สือ่ ความหมายดี
- พูดอย่างจริงใจ เปิดเผย สร้างสรรค์ เป็นกัลยาณมิตร
- พู ด ประเด็ น สำคั ญ ก่ อ น ให้ เ วลากั บ ประเด็ น สำคั ญ
มากกว่าประเด็นอืน่
- พูดด้วยความมั่นใจบนพื้นฐานของหลักฐานข้อค้นพบ
- ใช้คำพูดด้วยภาษาเข้าใจง่าย หลีกเลีย่ งศัพท์เทคนิค
- พู ด ให้ ห น่ ว ยงานเข้ า ใจว่ า ผลการประเมิ น จะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป
4. อธิบายผลการประเมินให้ชดั เจน
- ใช้เหตุผลในการประเมินทุกประเด็น
- กระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์ตั้งคำถาม เพื่อให้เกิด
การยอมรับในผลการประเมิน

- ตอบคำถามทุกข้ออย่างละเอียด และโต้ตอบในหัวข้อ
ทีข่ ดั แย้งกันอย่างสุภาพ เป็นกัลยาณมิตร
5. แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาหน่วยงาน
- ชมเชยจุดเด่น แต่ไม่ปดิ บังจุดอ่อน
- ให้ ห น่ ว ยงานมั ่ น ใจว่ า ผลการประเมิ น จะตรงกั บ
รายงานทีค่ ณะกรรมการประเมินจะนำเสนอ
- ให้หน่วยงานได้ภาพทีช่ ดั เจนว่า จะต้องพัฒนาตรงจุดใด
- แจ้งผลการประเมินให้ละเอียดพอที่หน่วยงานจะนำไป
ปฏิบตั ไิ ด้ และให้ทราบว่าควรปรับปรุงสิง่ ใดก่อนหลัง
เมื่อได้รายงานผลการประเมินด้วยวาจา และหน่วยงาน
รับทราบ และยอมรับแล้ว คณะกรรมการประเมินต้องเขียน
รายงานให้ตรงตามที่รายงาน โดยใช้ภาษากระชับ เข้าใจง่าย
และถูกต้อง เนื้อหาสาระมีคุณค่า ชัดเจน ตรวจสอบได้ มี
ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้สอดคล้องกับบริบท รายงาน
การประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นหลักฐานให้ผู้บริหาร และบุคลากร เห็นจุดเด่น และข้อ
ควรปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ พัฒนาหน่วยงานต่อไป

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามทีส่ ถาบันได้กำหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงานระดับคณะ ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม
และกันยายน 2545 นัน้ ขณะนีค้ ณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง ได้ประเมินหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อย
แล้ว และกำลังจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเสนอสถาบัน
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีจำนวน 12 หน่วยงาน คือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สำนักหอสมุดกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงาน
อธิการบดี
สถาบันกำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ระดั บ คณะครั ้ ง ต่ อ ไปในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2546 โดยเป็ น
การประเมินผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2545 ถึง
31 พฤษภาคม 2546

