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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
 สวนสารบรรณและนิติการ  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อยูภายใตการกํากับดูแล    
ของรองอธิการบดีฝายบริหาร มีหนาท่ีรับผิดชอบงานสารบรรณกลาง และงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย     
สวนสารบรรณและนิติการ ไดดําเนินการประเมินตนเอง มาตั้งแตปการศึกษา 2549 และในปการศึกษา 2550          
(1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) สวนสารบรรณและนิติการไดพัฒนาตัวบงช้ี โดยผนวกรวมตัวบงช้ี      
ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 องคประกอบ 18 ตัวบงช้ี   ไดประเมินตนเองโดยมีรายละเอียดองคประกอบ       
ตัวบงช้ี และระดับผลการประเมินในแตละตัวบงช้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสวนที่ 2 และผลสรุปจุดเดน/
แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไข ในภาพรวมของสวนสารบรรณและนิติการ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ      
ในสวนที่ 3  ซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนผลการประเมินตนเองของสวนสารบรรณและนิติการ ไดดังนี้ 

1. ในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสวนสารบรรณและนิติการ ไดคะแนน 2.84 จากคะแนนเต็ม        
3 คะแนน ถือไดวาการดําเนินงานของสวนสารบรรณและนิติการไดคุณภาพระดับดีมาก 

2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงช้ีท้ังหมด 19 ตัวบงช้ี พบวามีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับ     

คะแนน  3 คะแนน และเปนจุดเดนทั้งสิ้น 16 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) ตัวบงช้ี 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี

การกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จตามแผน 
2) ตัวบงช้ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
3) ตัวบงช้ี  7.1   บุคลากรในหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน

หนวยงานใหแขงขันไดในระดับชาต ิ
4) ตัวบงช้ี  7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
5) ตัวบงช้ี  7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6) ตัวบงช้ี  7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารของหนวยงาน 
7) ตัวบงช้ี  7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารงาน 
8) ตัวบงช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของหนวยงานสูระดับบุคคล 
9) ตัวบงช้ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
10) ตัวบงช้ี  9.1      มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารหนวยงาน 
11) ตัวบงช้ี 9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
12) ตัวบงช้ี 10.1  ระบบรับสงเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 
13) ตัวบงช้ี 10.2   ระบบรับ-สง ไปรษณียภัณฑ 
14) ตัวบงช้ี 10.4  งานบริการและประสานบริหาร 
15) ตัวบงช้ี 10.5  การใหบริการยกรางนิติกรรมและสัญญา 
16) ตังบงช้ี 10.6  การใหบริการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง 



สําหรับตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุงมีทั้งสิ้น 3 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) ตังบงช้ี  7.2      ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
2) ตัวบงช้ี 10.3  การใหบริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
3) ตัวบงช้ี 10.7   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. สําหรับภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนสารบรรณและนิติการ     
ปรากฏวาได 3.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  อยูในคุณภาพระดับมาก มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.73  จากคะแนนเต็ม 5 อยูในคุณภาพระดับมาก 

2) ดานกระบวนการใหบริการ  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.66  จากคะแนนเต็ม 5 อยูในคุณภาพระดับมาก 

3) ดานการใหบริการ   ไดคะแนนเฉลี่ย 3.53  จากคะแนนเต็ม 5 อยูในคุณภาพระดับมาก 

4. จากการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ สวนสารบรรณและนิติการพบวายังมีจุดออนและ                

มีแนวทางแกไขดังนี้ 

1) การบริหาร และการจัดการ 
จุดออน 

ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยยังพัฒนาระบบความกาวหนาในลักษณะ Career 
Path   ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ไมเสร็จ สงผลใหบั่นทอนขวัญ กําลังใจ และขาดแรงจูงใจใน
การทํางานอันสงผลกระทบตอความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

แนวทางแกไข 
มหาวิทยาลัยสมควรดําเนินการจัดทําระบบ Career Path ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

2) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดออน 
ไมมีเวทีกลาง สําหรับการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) 
แนวทางแกไข 
จัดสถานที่ใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3) การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
จุดออน 
การจัดทําระบบสารสนเทศตาง ๆ ตามแผน ICT ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเนื่องจาก 

สสน. ไมมีบุคลากรรองรับงานโดยตรงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่น เชน ทีม MIS นอกจากนั้น
ยังตองใชระบบ Network  ของมหาวิทยาลัยโดยศูนยคอมพิวเตอร เปนตน 

แนวทางแกไข 
(1) ควรกําหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาระบบใหชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล           

ใหมีความสมบูรณโดยเร็ว 
(2) สมควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรูดานอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวมดําเนินการรวมกับทีม MIS 

 (ง) 



สวนที่  1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมา 
   ตามที่มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กําหนด     
ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เรียกวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533)   
ซ่ึงมาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแบงสวนงานเปน 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักวิชา 3) สถาบัน และ 
4) ศูนย  ตอมามหาวิทยาลัยไดมีไดมีประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2535  แบงสวนงานของ
สํานักงานอธิการบดี ออกเปน 9 สวน ไดแก 1)สวนอํานวยการ 2) สวนสารบรรณและประชาสัมพันธ             
3)สวนการเจาหนาที่ 4)สวนการเงินและบัญชี 5)สวนอาคารสถานที่ 6)สวนพัสดุ  7)สวนแผนงาน                          
8)สวนวิเทศสัมพันธ  และ 9)สวนกิจการนักศึกษา หลังจากนั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 มีประกาศ       
เรื่องการแบงสวนงาน  พ.ศ. 2536  ใหแบงสวนงานของสํานักงานอธิการบดี เปน 10 สวนคือ                        
1)สวนอํานวยการ 2)สวนสารบรรณ  3)สวนการเจาหนาที่ 4)สวนการเงินและบัญชี 5)สวนอาคารสถานที่               
6)สวนพัสดุ 7)สวนแผนงาน 8)สวนวิเทศสัมพันธ 9)สวนกิจการนักศึกษา และ10)สวนประชาสัมพันธ  
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 มีการปรับปรุงสวนงานในสํานักงานอธิการบดีใหม                      
โดยยุบสวนอํานวยการและใหเปลี่ยนชื่อสวนงานใหม พรอมทั้งโอนงาน “นิติการ” มาอยูที่สวนสารบรรณ 

โดยสวนสารบรรณไดเปลี่ยนชื่อเปน “สวนสารบรรณและนิติการ”  
   ปจจุบัน สวนสารบรรณและนิติการ ไดแบงงานภายในเปน 5 งานไดแก    1) งานธุรการ        
2) งานจัดเก็บเอกสาร   3) งานไปรษณีย  4) งานนิติการ และ 5) งานประชุมและชวยนักบริหาร  
 

2. วิสัยทัศน 
เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเปนเลิศในการใหบริการและการจัดการความรู          

ดานสารบรรณและกฎหมายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

3. พันธกิจ 

ใหบริการดานสารบรรณ ไปรษณยี การประสานงานและสนับสนุนงานผูบริหาร              
การบริการความรูดานกฎหมายและพิธีการทางกฎหมาย 
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4. ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เปนเครื่องมือ    

ในการทํางาน 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคณุภาพ และผานการ

ประเมินคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

5. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
5.1 มีองคความรู 
5.2 บุคลากรยกระดับความรู 
5.3 กระบวนงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ความรู + คน + การปฏิบัติจริง) 
5.4 มี ICT ที่เหมาะสม โดยนํามาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 
5.5 มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไมต่ํากวาระดับ 4-5 

6. Strategy Map 

วิสัยทัศน  
 

ภารกิจ  
 
 

ผูรับบริการผูรับบริการ  
 
 
 

กระบวนการภายในกระบวนการภายใน  
 
 

นวัตกรรมและการเรียนรูนวัตกรรมและการเรียนรู  

          

มีผลผลิต/ผลลัพธที่ดีเปนที่ยอมรับของผูรับบรกิาร 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

กระบวนงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง     
(ความรู + คน + การปฏิบัติจริง) 

บุคลากรมีคุณภาพ และยกระดับความรู 

มี ICT ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติงาน 

มีองคความรูในการปฏิบัติงาน  
 

   



 3 

SECI  KnowledgeSECI  Knowledge Conversion  ProcessConversion  Process

CombinationCombinationInternalizationInternalization

ExternalizationExternalizationSocializationSocialization

Tacit  Knowledge

Explicit  Knowledge

Nonaka& Takuechi 

Oxford University Press

7. การจัดการความรู 
สวนสารบรรณและนิติการไดกําหนดคานิยมรวม คือ “การทํางานเปนทีม เปนทีมเรียนรู 

และมุงพัฒนาสูความเปนเลิศ”  โดยใชรูปแบบการจัดการความรูของ  Nonaka & Takuechi    ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการการจัดการความรู 

DEFINE CREATE

CAPTURE

SHARE

USE

INNOVATION
COP  SECI      

K - Credibility
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8. โครงสรางองคกรและการบริหาร 
5.1 โครงสรางการบริหารงาน 

สวนสารบรรณและนิติการ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยขึ้นตรงตอ  
รองอธิการบดีฝายบริหาร มีหัวหนาสวนเปนผูบังคับบัญชา 

5.2 การแบงสายงาน 
การแบงสายงาน สวนสารบรรณและนิติการมีการแบงงานออกเปน 5 งาน ประกอบดวย 

งานธุรการ งานจัดเก็บเอกสาร งานนิติการ งานไปรษณีย งานประชุมและชวยนักบริหาร รายละเอียด        
ตามแผนภูมิโครงสรางองคกร 

 

แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 

หัวหนาสวน  
 
 
 
 

หัวหนางานธุรการ หัวหนางานจัดเก็บเอกสาร หัวหนางานนิติการ หัวหนางานประชุมฯ หัวหนางานไปรษณีย

- ออกเลขที่คําสั่ง 
- แจงเวียนพรอมทําสําเนา    
คําสั่ง,คําสั่งสภา,ประกาศ,
ประกาศสภา,ระเบียบ,         
ขอกําหนด,ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

-  จัดเก็บลงระบบ e-document 
-  สืบคนเอกสารดวยมือและ
ระบบ MIS 

- ทําลายเอกสารที่ไดรับการ
อนุมัติใหทําลายได 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ตรวจรับ-คัดแยก-
นําสง
ไปรษณียภัณฑทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

- รับ-สงเอกสาร   
ใหแกทุกหนวยงาน  
ภายในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหนวยงาน
ภายนอกที่ต้ังอยูใน
บริเวณมหาวิทยาลัย

- ประชุม Inner 
Cabinet 

- ประชุมประสานงาน
บริหาร 

- ดูแลการจองหอง
ประชุมสารนิเทศ 
สารนิทัศน สาร
วินิจ 

-  ดูแลผูบริหาร 
-  คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการ

-  ตรวจยกรางนิติกรรม
สัญญา,กฎ,คําสั่ง,
ระเบียบ,ขอบังคับ, 
ขอกําหนด,ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

- ใหคําปรึกษาทางดาน
กฎหมาย 

-  งานสอบสวน 
-  การดําเนินคดี 
-  การทําสัญญาทุน    
ใหกูยืมแกนักศึกษา 

-  การทําสัญญาแก        
ผูประกอบการ
จําหนายสินคาและ
บริการภายใน

- รับ-สงหนังสือ 
- รางโตตอบหนังสอื 
-  พิมพเอกสาร 
-  การเวียนหนังสือ 
-  งานผลิตสําเนา
เอกสาร 

-  ออกเลขหนังสือ 
-  เก็บและสืบคน
หนังสือ (หนังสือ
ภายนอก) 

-  งานอื่น ไดแก 
งานพัสดุ งาน
งบประมาณ/
การเงิน งาน
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แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 

 อธิการบด ี
 
 รองอธิการบดฝีายบริหาร 
 

หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 
นายราชัย อัศเวศน 

 
 
 
 
 
 

หัวหนางานธุรการ 
น.ส.วีณา กองวงศา 

หัวหนางานจัดเก็บเอกสาร 
นางอํานวยพร เปรือ่งปรีชาศักดิ์ 

หัวหนางานไปรษณีย 
นายวิระชน   ศรีราง 

หัวหนางานประชุมฯ 
น.ส.สุภาภรณ สุวรรณ

หัวหนางานนิติการ 
นายอุเทน เผื่อนทอง 

 
 
 

น.ส.เบญญารัศม จีราภัทรนาถศิริ 
นางมัณฑนา ศรีราง 
นางสุชาดา จินาภรณ 

วาท่ี ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลยกูล นายพงษไทย เยาวเรศ 
นายพีรพัฒน นาคใหม 
นายเสนห ประชากลาง 

น.ส.นฤมล สีหิสราภิสิทธิ์ 
นางบุณฑิพา ทาบสีแพร 
น.ส.ลาลิน ปกรณกาญจน 
น.ส.อรัญญา จันทรไทย 
นางสุวรรณี แพงตาวงษ 
นางนพสร นนทกนกชัย 
น.ส.ทิพวรรณ ไพฑูรย 
นางปุณยนุช ดาวเที่ยง 

นายอรรถพร อุนโสมย 
น.ส.ชมพูนุท ศรีภราพิทักษ 
น.ส.ยุวะธิดา  พลเสนา 
น.ส.พรพิศ มุลตะกร 

 
 
 

5.3 ภารกิจหลัก 
1. งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-สงเอกสาร/หนังสือ ตรวจสอบ

หนังสือในเบือ้งตน สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ รางโตตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือสงออก 
ดําเนินการเกีย่วกับการเงนิ/พสัดุของหนวยงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงาน     
สวนสารบรรณและนิติการ จัดเตรียมแบบฟอรมเอกสารประเภทตาง  ๆจัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดทําสําเนาหนังสือ  ดูแล
หองประชุมของหนวยงาน จัดเตรียมเอกสารและดําเนินการงานประชุมของหนวยงาน ประสานงานทั่วไป กับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. งานไปรษณีย  มีหนาที่รับผิดชอบตรวจรับ  คัดแยกไปรษณียภัณฑจากบริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด ไดแก จดหมาย พัสดุ ครุภัณฑ ส่ิงตีพิมพ เพื่อนํามาลงทะเบียนแลวจัดสงไปยังหนวยงานที่ระบุ
ผูรับปลายทางภายในมหาวิทยาลัย สําหรับผูรับปลายทางภายใน ประกอบดวย บุคลากรประจําและลูกจาง 
นักศึกษา ตลอดจนญาติของพนักงานที่พักอาศัยอยูรวมกับพนักงานของมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย   
การจัดสงไปรษณียภัณฑใหแกหนวยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย การรับ-ฝากสงเอกสารแกหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานภายนอกที่อยูในบริเวณมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนยปฏิบัติการวิจัย
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เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ บริษัทแมบาน และบริษัทรักษาความปลอดภัย ศูนยหนังสือจุฬา-
มทส ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย มทส เปนตน 

3. งานจัดเก็บเอกสาร  มีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลในการออกเลขที่คําสั่ง  คําสั่งสภา 
รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บตนฉบับคําสั่ง คําส่ังสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และนําเอกสารที่ไดรับไปสําเนาเพื่อแจงเวยีนใหแกหนวยงานและหรือบุคคลที่มีช่ือในเอกสาร
ทราบและใชประโยชน อีกทั้งยังนําขอมูลดังกลาวขางตนไปบันทึก และ Scan เอกสารลงในระบบจัดเก็บ
เอกสารอเิล็กทรอนิกส (E-Document) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก เกดิความคลองตวั รวดเร็วในการใหบรกิารสืบคน 
นอกจากนั้นยงัรวบรวมเอกสารที่หมดอายตุามที่กฎหมายและมหาวิทยาลัยกําหนดไปทําลายอีกดวย 

4. งานนติิการ   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) การดําเนินการตรวจสอบรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และ คําส่ัง

ตาง ๆ แลวนําเสนอผูบริหารตามสายงานบงัคับบัญชา 
(2) การดําเนินการตรวจสอบรางนิติกรรมสัญญาของมหาวทิยาลัย ตลอดจนตรวจสอบ

และยกรางเอกเทศสัญญาที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญา 
(3) ดําเนินการตรวจสอบหนี้สิน  ติดตามทวงถาม  เรงรัดลูกหนี้ทุกประเภทของ

มหาวิทยาลัยใหชําระหนี ้
(4) ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ แลววิเคราะหดําเนินการประสานงานกับ

พนักงานอยัการ เจาพนักงานบังคับคดีและเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อดําเนนิคดีอาญา คดีแพง คดีลมละลาย คดี
ปกครอง คดีทรัพยสินทางปญญา หรือคดีอ่ืน ๆ ในฐานะผูแทนมหาวทิยาลัย 

(5) ใหคําปรกึษาแกหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการยกรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
ประกาศ และ   คําส่ังตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ยกรางนิตกิรรมสัญญา 

(6) ใหคําปรึกษาและแนะนําดานกฎหมายแกผูบริหาร บุคลากร ตลอดจนนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

(7) พิจารณาและตคีวามปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพื่อเสนอความเหน็ตอผูบริหาร 
(8) ดานอื่น  ๆ ไดแก การสอบหาขอเท็จจริงทางแพงกรณีทรัพยสินของมหาวิทยาลัยสูญหาย

หรือเสียหาย  งานที่ดินอันเปนสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย เปนตน 
5. งานประชุมและชวยนักบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบชวยอํานวยการใหนักบริหารประสานงาน

ดานเลขานุการ เพื่อชวยในการพิจารณาสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตาง  ๆของหนวยงาน
ตาง ๆ  เพื่อรายงานฝายบริหารทราบถึงความกาวหนาของแผนงาน ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะเบื้องตน
ในการแกปญหา ตลอดจนรวบรวมขอมลูตาง ๆ เพือ่ประโยชนในการประชมุของฝายบรหิารและประสาน 
การประชุมคณะตาง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งของฝายบริหาร และมติที่ประชุม นอกจากนี้     
ยังรับผิดชอบงานเลขานุการของฝายบริหารดวย 
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9.  บุคลากร 
ปการศึกษา 2550  สวนสารบรรณและนิติการ มีบุคลากรทั้งส้ิน 25 คน แบงเปน 
1. หัวหนาสวน 1 คน 
2. นิติกร 4 คน 
3. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 13 คน 
4. พนักงานธุรการ 4 คน 
5. เจาหนาที่ธุรการ 1 คน 
6. พนักงานบรกิาร 2 คน 

 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนบุคลากร ต่ํากวา  

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและ 
 บริหารทั่วไป 

1 17 5 - 23 

2. พนักงานบรกิาร 1 1 - - 2 

รวม 2 18 5 - 25 

 
 

   



สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี ้

 

องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และ 

 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานที่จะพัฒนาเพื่อใหการบริหารจัดการของ
หนวยงานตอบสนอง และเปนไปในทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป   
ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานและแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ  
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธของหนวยงานกับแผนยุทธ
ศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยโดยมีการ

วิเคราะห SWOT ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแผน ICT ให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังดําเนินการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในสอดคลองกับพันธกิจที่
รับผิดชอบและเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินการจึงไดกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมาย
ของแตละตัวบงช้ีไวโดยสวนสารบรรณและนิติการไดมีการติดตามผลสําเร็จตามตัวบงช้ี 3 ครั้งตอปพรอมทั้ง
รายงานใหสวนแผนงานทราบตลอดจนนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากการปรับเปลี่ยนตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เปนตน 
 
 
การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

7 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

1.1.1  SWOT สวนสารบรรณและนิติการ 

1.1.2 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 

1.1.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 

1.1.4 SAR ป 2549 

 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2550 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : พิจารณาจากความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีที่สอดคลองกับแผนที่ปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานสารบรรณและดานกฎหมาย 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 100 3 คะแนน รอยละ 100  

 

รายการหลักฐาน 

1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนดปงบประมาณ 2550 

 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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 องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : บุคลากรในหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันหนวยงาน
ใหแขงขันไดในระดับชาติ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของหนวยงานจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับวามี
หนวยงานที่รับผิดชอบใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแลหนวยงานอยางใกลชิด มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของหนวยงานดูแล ติดตาม กํากับการดําเนินงานของหนวยงาน มีการประชุม
หนวยงานอยางสม่ําเสมอ พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่หนวยงานนําเสนอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. หนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
สถาบัน 

 

2. หนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกวา
ปละ 2 ครั้ง 

 

3. มีการประชุมผูบริหารหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต
ละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสาร
ใหหนวยงานอยางนอย 2 วันกอนการประชุม 

 

4. หนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 

 

5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ใชหลักธรรมาภิบาลใน
การการจัดการเพื่อนํามาปรับปรุงงาน 

 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการ เปนหนวยงานหนึ่งที่กําหนดไวในโครงสรางการแบงสวนงานของ

สํานักงานอธิการบดีซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายบริหาร สวนสารบรรณและนิติการมี
โครงสรางการบริหารงานภายในอยางชัดเจนตามสายงานบังคับบัญชา โดยมีหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ
เปนผูบริหารงานในระดับสวนและมีหัวหนางานตาง ๆ ประกอบดวย งานธุรการ งานไปรษณีย งานประชุมและ
ชวยนักบริหาร งานจัดเก็บ และงานนิติการ คอยกํากับดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําพนักงานในกํากับของตนเอง
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

สวนสารบรรณและนิติการไดเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการคิด วางแผน และตัดสินใจ
ในภารกิจสําคัญ เชน การทําแผนยุทธศาสตร การทําแผนปฏิบัติการประจําป และการทําแผน ICT ของหนวยงาน 
เปนตน โดยใชการประชุมสวนสารบรรณและนิติการซึ่งมีการประชุมทุกเดือนเปนเครื่องมือ 

ในการปฏิบัติภารกิจไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในดังจะเห็นไดจาก
การออกแบบสอบถามและการเชิญใหผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกเขาตรวจสอบระบบจัดเก็บเอกสาร   
เปนตน นอกจากนั้นการบริหารจัดการยังใชหลักธรรมมาภิบาลในการประกอบการตัดสินใจในแตละขั้นตอน เชน 
การใหคุณ การใหโทษ ตลอดจนการประเมินผลการขึ้นเงินเดือนโดยมีการกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนเปน
มาตรฐานเดียวกันและเปนที่ยอมรับรวมกัน 

 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

4 ขอแรก 3 คะแนน 4 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

7.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 

7.1.2 แผนยุทธศาสตรของสวนสารบรรณและนิติการ 
7.1.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 

7.1.4 การนําเสนอผลประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2549 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 

7.1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระบบสาสรสนเทศของสวนสารบรรณและนิติการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงานคือหัวหนาหนวยงาน หากหัวหนา
หนวยงานมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตาม
ผลการทํางานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานและมหาวิทยาลัยเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
มหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตาม
แผนอยางครบถวน 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู 
โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสาวนไดเสีย 

 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในหนวยงาน 

 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน 
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ผูบริหารบริหารทุกระดับมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังบุคคลทุกฝายใหทราบถึงนโยบาย   

และแผนยุทธศาสตรจนกระทั่งผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ ไดรับนโยบายและแผนยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อมา
กําหนดเปนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป และแผน ICT ของหนวยงาน มีการนําสารสนเทศมาใชเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน มีการมอบหมายงานที่เปนไปตามความสามารถและความถนัด
ของแตละคนโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและหนวยงานเปนหลัก 

ในการปฏิบัติงานหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลคือ การมีสวน
รวม การปฏิบัติตามกฎ ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความสอดคลอง ความเสมอภาค ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการมีเหตุผลเปนหลักจนทําใหหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานและมหาวิทยาลัยในภาพราม 
 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

3 ขอแรก 2 คะแนน 3 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

7.2.1 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 

7.2.2 แผนยุทธศาสตรของสวนสารบรรณและนิติการ 
7.2.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การที่หนวยงานมีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธของหนวยงาน ไดแก     
การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 
เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะชวยสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บ
ความรู การเขาถึงความรูเพื่อสรางเปนความรูและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย   
ไมนอยกวารอยละ 50 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน
สวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 
1. มีการประเมิน SWOT สวนสารบรรณและนิติการในวันที่ 22  มกราคม  2551 เวลา 10.00 น. เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาใชประกอบในการดําเนินการจัดทําแผนจัดการความรู โดยเชิญนายศราวุธ  ปอมสินทรัพย (หัวหนาสวนแผนงาน) 
และนางภารดี  ศิริพลไพบูลย  เจาหนาที่สวนแผนงานมาใหความรู และไดเผยแพรแกประชาคมใน มทส. ดังนี้ 

(1) ไดรวมกิจกรรม Show and Share กับสวนแผนงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 หองประชุม 1004 อาคารบริหาร 
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(2) นําเสนอผลการประกันคุณภาพตอมหาวิทยาลัยในการประชุมการนําเสนอผลการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน ปการศึกษา 2549 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 

(3) มีการบรรยายเรื่องการจัดการความรูในวันที่ 9 เมษายน 2551 ณ หองประชุม 1004 อาคารบริหาร
ใหแกเจาหนาที่สวนสารบรรณและนิติการฟงโดยมีหัวหนาสวนแผนงาน (นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย) และ 
นางสาวจันทนี  วีระชัย และนางสาววริฏฐา  ประเสริฐ  เขารวมดวย  เปนการ Show and Share ครั้งที่ 2 

2. การนําเสนอผลงานใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบ เชน 

(1) การศึกษาดูงานของคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (การศึกษาดูงานคณะผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 2 ในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2550  

(2) การศึกษาดูงานของผูบริหารและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 
3. มีการดําเนินการตามแผนดังกลาวโดยเกิดเปนรูปธรรม 

4. มีการประเมินผลงานที่ไดจากแผนการจัดการความรูจากผูเกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุง
ผลงาน     ในแตละเรื่องเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดจริงในการปฏิบัติงานประจํา เชน 

(1) ระบบจัดเก็บเอกสารกลางซึ่งขณะนี้เปดใชเต็มรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง 

(2) ระบบจองหองประชุมซึ่งไดเปดใหใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง 

(3) ระบบการประชุมแบบ E-Meeting ของหองประชุมสารนิเทศ 

(4) ระบบการแจงเวียนหนังสืออัตโนมัติ ผานระบบ Internet โดยใช Website ของสวนสารบรรณและนิติ
การ เปนเครื่องมือ 

5. ผลการดําเนินการดานการจัดการความรูแมจะไมไดกําหนดเปนแผนงานแตไดกําหนดเปนนโยบายของ   
สวนสารบรรณและนิติการ  โดยมีการจัดทําแผน ICT เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู 
 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 4 ขอแรก  

 
 

รายการหลักฐาน 

7.3.1 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 

7.3.2 คูมือการใชระบบจัดเก็บเอกสารและสืบคน 
7.3.3 การบรรยายความรูดาน KM 

7.3.4 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 

7.3.5 การนําเสนอผลประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2549 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 

 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร        
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : บุคลากรของหนวยงานไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถอยางตอเนื่อง 
โดยผูบริหารของหนวยงานไดใหความสําคัญ และผลักดันใหบุคลากรในระดับตางๆ ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง   
ทั้งนี้ ในการวัดผลไดวัดจากรอยละของบุคลากรประจําของหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ          
ในวิชาชีพตอบุคลากรประจําทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรทานนั้น
จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
1. การใหบุคลากรหนวยงานไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรหนวยงานไปอบรม สัมมนาหรือ ดูงาน 
3. การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรหนวยงาน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห  
ขอมูลเชิงประจักษ 

 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดิน
ของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง   
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการขอ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดต้ังเปาหมายวาจะเปนสํานักงานอัตโนมัติ( E-office) จึงไดกําหนดนโยบาย

ในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานไววาในป 2551-2552 จะใชหลักการรวมบริการประสานภารกิจ ลดขั้นตอน
การทํางาน ลดระยะเวลาการทํางาน ประหยัด จัดทําระบบประกันคุณภาพ และใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาการทํางาน จากนโยบายดังกลาวสวนสารบรรณและนิติการจึงดําเนินการวางแผนใหบุคลากรไปเพิ่มพูน
ความรูอยางตอเนื่องทั้งนี้โดยพิจารณาจาก SWOT และแผนปฏิบัติการตาง ๆ เชน การอนุญาตใหพนักงานไปศึกษา 
1 คน นอกจากนั้นยังสงเสริมใหพนักงานทุกคนไปเพิ่มความรูและทักษะดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน 
การสัมมนา การฝกอบรม และการดูงานทั้งที่จัดโดยหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกหลังจากนั้นจะให
พนักงานไดแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันโดยใชการประชุมหรือสัมมนาสวนสารบรรณและนิติการเปนเวที
กลางในการแลกเปลี่ยนความรูโดยถือวาเปนการพัฒนาบุคลากรวิธีหนึ่งและเพื่อใหบุคลลากรอื่น ๆ สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนางานที่ไดรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ซึ่งจากการดําเนินการปรากฏวาบุคลากรของ
สวนสารบรรณและนิติการไดเขารวมการเพิ่มพูนประสบการณคิดเปนจํานวน 100 %  

นอกจากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลวสวนสารบรรณและนิติการยังมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานใหสูงขึ้น เชน การเปลี่ยนตําแหนงจาก “พนักงานธุรการ” เปน “เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป” หรือ แตงตั้ง
บุคลาการที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน เปนตน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงบุคลากรภายในเปนหลักจึงเปนการ
สรางความกาวหนาและขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรนั้น ๆ ที่จะทุมเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มกําลังความสามารถอันสงผลใหการปฏิบัติภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

6 ขอแรก 3 คะแนน 6 ขอแรก  

รายการหลักฐาน 

7.4.1 แผนปฏิบัติงานประจําป และแผนฝกอบรม 

1.4.2 บัญชีรายละเอียดการฝกอบรมของบุคลากรสวนสารบรรณและนิติการ 

1.4.3 หนังสือการปรับตําแหนงเปนหัวหนางานไปรษณีย 
1.4.4 การเปลี่ยนตําแหนงเลขานุการ (นางมัณฑนา  ศรีราง) 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารของหนวยงาน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ความตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนของหนวยงาน
เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารเพื่อการพัฒนา
ตามภารกิจทุกดาน เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยมีการประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกัน
สิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับ
เหตุการณที่ไมคาดคิด 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมลูเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมลู  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ  3-4  ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดกําหนดวิสัยทัศน ที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยใช ICT เปนเครื่องมือ   

ในการพัฒนาโดยไดกําหนดแผน ICT เพื่อพัฒนาหนวยงานรวมอยูดวยโดยมุงเนนใหเกิดระบบฐานขอมูลบริหาร
ตาง ๆ ภายในระยะเวลา 5 ป หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยประสานกับทีม MIS และผูที่
มีความรูความสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผน ICT ที่กําหนดไวซึ่งปจจุบันไดเปดใชบริการระบบฐานขอมูล
แลว เชน ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง ระบบจองประชุม ระบบการประชุมแบบ E-Meeting  ระบบเวียนหนังสือ
อัตโนมัติโดยผาน Website ของสวนสารบรรณและนิติการ และระบบการลา  เปนตน  

สําหรับการรักษาหรือดูแลระบบดังกลาวสวนสารบรรณและนิติการไดแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ 2 คน 
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คือ นางสาวลาลิน  ปกรณกาญจน และนางสาวสุกัญญา  วิบูลยกูล  เพื่อดูแลปองกันความเสียหายหรือสูญหายของ
ขอมูลแตอยางไรก็ตามบุคคลทั้งสองเปนเพียง User ไมใช Programmer จึงสามารดูแลไดในระดับหนึ่งนอกจากนั้น
สวนสารบรรณและนิติการยังกําหนดใหทุกหนวยงานตั้งผูรับผิดชอบเพื่อสวนสารบรรณและนิติการจะไดกําหนด  account  
และ password  ของผูใชแตละประเภทเพื่อเขาใชระบบตอไป สําหรับระบบที่ดําเนินการเสร็จและเปดใชดังกลาว
ขณะนี้สวนสารบรรณและนิติการไดขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการประเมินระบบสารสนเทศของสวนสารบรรณ
และนิติการ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการประชุมไปแลวเห็นวาการประเมินระบบสารสนเทศสามารถประเมิน
ไดเปน 3 สวนคือ(1) Hardware    (2) Software  และ (3) Customer ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งเฉพาะแลวคณะกรรมการ
จึงแนะนําใหคณะกรรมการดังกลาวเปนผูประเมินแทนซึ่งสวนสารบรรณและนิติการไดแจงใหคณะกรรมการชุด
ดังกลาวดําเนินการประเมินแลวขณะนี้อยูระหวางการกรอกขอมูลเพื่อประเมินโดยคณะกรรมการชุดนี้ใช
มาตรฐาน COBIT ในการประเมิน (ยังไมมีผลการประเมิน)  
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

7.5.1 แผน ICT 

7.5.2 คูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 

7.5.3 การอบรมการใชระบบสารสนเทศ 

7.5.4 รายงานการประชุมประสานงานบริหาร  
7.5.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้ังกรรมการประเมินระบบสารสนเทศของสวนสารบรรณ

และนิติการ 

7.5.6 ในปตอไปไดเสนอใหคณะกรรมการประเมินระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประเมินระบบ 

 
 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารงาน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี ้: เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปตัว
เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
อนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายของหนวยงานและองคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสู งและตั วแทนที่ รับผิดชอบพันธกิ จหลักของสถาบันร วม เปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดาน
การบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการ ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ

เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดทําลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเสี่ยงโดยการประชุมสวนสารบรรณและนิติการตลอดจนเชิญหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหมาชวยให
คําปรึกษาอยางตอเนื่องจนทําใหปญหาความเสี่ยงสามารถแกไขไดเพียงแตไมไดจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงที่เปน
รูปธรรมหากแตนําขอมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรือที่เคยไดวิเคราะหไวมาแกไขใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดการความเสี่ยงจนหมดไปในที่สุดอยางไรก็ตามในปตอ ๆ ไปหนวยงานจะเริ่มดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา
แผนจัดการความเสี่ยงตอไป 

 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

7.8.1 แบบรายงานความเสี่ยง 

7.8.2 คูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 

 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของหนวยงานสูระดับบุคคล 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของหนวยงานสูระดับบุคคลหมายถึง     
ความสําเร็จที่หนวยงานจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวบงช้ี ตามพันธกิจและกลยุทธของหนวยงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงช้ีของการ
ดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และรวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของสวนสารบรรณและนิติการ  

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนสารบรรณและนิติการ  

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมาย  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมาย  

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดมีการกําหนดแผนกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําป และแผน ICT  อยางชัดเจน

โดยการประชุมรวมกันของบุคลากรในสวนสารบรรณและนิติการมีการจัดทําตัวบงช้ีที่แสดงถึงความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้นยังจัดทํา Strategy Map ของสวนสารบรรณและนิติการที่สอดคลองกับตัวบงช้ีและ
เปาหมายตามพันธกิจและกลยุทธของสวนสารบรรณและนิติการอยางตอเนื่อง 

ในดานของการติดตามการดําเนินการตามแผนไดใชการประชุมหัวหนางานและการประชุมบุคลากร
ของสวนสารบรรณและนิติการเปนเครื่องมือในการดําเนินการซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอยางเต็มที่ถึงความสําเร็จหรืออุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไขหากเปนปญหาที่แกไขไมไดใน
หนวยงาน หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการจะนําไปเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจเพื่อดําเนินการตอไป นอกจากนั้น
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ยังนําผลการติดตามนั้นมาพัฒนาและปรับปรุง เรงรัด และดําเนินการ เชน มีการปรับแผนปฏิบัติการตาง ๆ ของ
สวนสารบรรณและนิติการใหสอดคลองกับสภาพความจริงหรือหากตัวบงช้ีนั้นไมสามารถวัดไดอยางชัดเจนก็
ปรับเปลี่ยนใหสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจน เชน สวนสารบรรณและนิติการตั้งตัวบงช้ีวา “สามารถจําแนก
และสงเอกสารไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน” ซึ่งในแผนปฏิบัติการต้ังเปาหมายในการรับสงเอกสารไววาใน 1 ปจะ
ดําเนินการรับสงเอกสาร 12,000 เรื่อง ผลปรากฏวามีเอกสารเขามา 11,000 เรื่องและสวนสารบรรณและนิติการได
จัดสงไดทั้งหมดตามที่เอกสารเขามาเชนนี้มิไดหมายความวาสวนสารบรรณและนิติการทํางานไมไดเต็ม 100% 

ตามเปาหมายที่ต้ังไวจึงมีการปรับตัวช้ีวัดและการรายงานใหสอดคลองขอเท็จจริงตอไป 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

7 ขอแรก 3 คะแนน 7 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

7.9.1 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ  
7.9.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
7.9.3 ตารางการประเมินแผนยุทธศาสตร สวนสารบรรณและนิติการ 

7.9.4 แผน ICT 

 
 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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องคประกอบท่ี 8      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกหนวยงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุททธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกปจจุบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน  

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน  

3. มีการใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวยงานและหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  

4. มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย  

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดมีการประชุมหัวหนางานตาง ๆ เพื่อวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของ

หนวยงานเพื่อจัดทําคําของบประมาณในแตละปเพื่อรองรับพันธกิจตลอดจนมีการใชทรัพยากรรวมกันภายใน
หนวยงาน เชน Printer  และเครื่องถายเอกสาร เปนตน 

ในดานการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยการจัดทําสําเนาเอกสารหรือจัดทําหนังสือ
ตาง ๆ เชน รวมระเบียบเกี่ยวกับการเงิน จะขอความรวมมือจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา การใชวิทยุ
สื่อสารจะขอใชจากศูนยคอมพิวเตอร การใชยานพาหนะจะขอใชจากงานยานพาหนะ สวนอาคารสถานที่ การ
เวียนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสใช Network ของศูนยคอมพิวเตอร เปนตน 

สําหรับการใชทรัยากรรวมกับหนวยงานภายนอก เชน การจัดสงไปรษณีย ไดขอใหบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด จัดสงไปรษณียภัณฑ ใหแกผูรับโดยตรงโดยขอใหมีการจัดตั้งสํานักงานไปรษณียในมหาวิทยาลัยเปนแบบ 
“ไปรษณียจาย” ทาํใหประพหยัดงบประมาณและเวลาในการดําเนินการและจดหมายไมสูญหาย 
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จากการใชทรัพยากรภายในหนวยงาน  หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทําใหประหยัดงบประมาณ เชน งบประมาณดานครุภัณฑบางรายการไมตองจัดซื้อสามารถยิมจาก
หนวยงานที่มีครุภัณฑนั้น ๆ ได หรืองบประมาณดานการจางบุคลากรก็ไมจําเปนตองจางเพิ่มสามารถใชบุคลากร
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ได เปนตน 
 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 3 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

8.2.1 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ  
8.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
8.2.3 หนังสือขอความอนุเคราะหใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดสงไปรษณียภัณฑ 
 

 
 

ผูใหขอมูล 1. นายราชัย   อัศเวศน 
 2. นายวิระชน  ศรีราง 
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 องคประกอบท่ี 9      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การดําเนินงานของหนวยงานในการกําหนดระบบและกลไกพัฒนาคุณภาพ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร การติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพตามที่ไดกําหนดไวเพื่อแสดงให
เห็นวาหนวยงานไดตระหนักถึงคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีระบบและกลไกตาง ๆ ที่สนับสนุนให
เกิดการประกันคุณภาพ เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวน
รวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป
นับรวมปที่มีการติดตาม) 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดตระหนักถึงการประกันคุณภาพวาเปนสิ่งที่มีความจําเปนจึงไดกําหนดใหมีระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสวนสารบรรณและนิติการโดยความ
รวมมือของบุคลากรทุกคนของหนวยงานโดยไมถือวาเปนการเพิ่มภาระงานหากแตถือวาเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ
เพื่อใหการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพสวนสารบรรณและนิติการจึงกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สมศ. ก.พ.ร. สกอ. และสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในดานการดําเนินการสวนสารบรรณและนิติการไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา อยางนอย 3 ครั้งตอป คือ ตุลาคม , กุมภาพันธ  และ มิถุนายน ตามแผนของ
สวนสารบรรณและนิติการนอกจากนั้นสวนสารบรรณและนิติการยังนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน เชน การทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยนําจุดเดนและจุดดอยรวมถึงขอเสนอแนะมาเขียนเปน
แผนปฏิบัติการประจําปทั้งงานประจําและงานดาน ICT ผลจากการประกันคุณภาพปรากฏวาสวนสารบรรณและ
นิติการมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน เชน ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง 
ระบบจองหองประชุม ระบบเวียนหนังสืออัตโนมัติ เปนตน 

 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

6 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

รายการหลักฐาน 

 

9.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําป และแผน ICT 

9.1.2 ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง ระบบจองหองประชุม ระบบเวียนหนังสืออัตโนมัติ 

9.1.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 

9.1.4 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นของหนวยงาน ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมี
แบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพหนวยงาน 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
และสถาบันอยางตอเนื่อง 

 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน 

 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสวนสาร

บรรณและนิติการแผนการที่วางไวโดยการติดตามและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนําผลการดําเนินการหรือการ
วิเคราะหมาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสวนสารบรรณและนิติการ
อยางตอเนื่อง เชน มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2550   โดยนําเสนอจุดเดน-มาตรการ/แนวทางเสริม และจุดดอย-มาตรการ/แนวทางแกไข  

ผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพปรากฏวากอใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน
และหนวยงานอื่นรวมพัฒนาขึ้น รวมทั้งนําแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาใชโดยเฉพาะการลดขั้นตอนการทํางาน หรือลดระยะเวลาในการทํางาน เปนตน จนปจจุบันนี้เกิดนวัตกรรม 
เชน ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง ระบบจองหองประชุม ระบบเวียนหนังสืออัตโนมัติ เปนตน ซึ่งจากความสําเร็จใน
ครั้งนี้ทําใหบุคลากรมองวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบที่มาชวยและเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติที่ทําใหผลการปฏิบัตงานมีความถูกตอง รวดเร็ว และตอบสนองตอวิสัยทัศนของสาวนสารบรรณ
และนิติการที่วา “เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเปนเลิศในการใหบริการและการจัดการความรูดานสารบรรณ
และกฎหมายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” 
 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

9.1.1 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ  
9.1.2 ราง SAR ฉบับเดิม 

9.1.3 การนําเสนอผลตอมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 

 
 

 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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องคประกอบท่ี 10     การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.1 : ระบบรับสงเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : แสดงใหเห็นถึงกระบวนการรับ-สงเอกสารตางๆ และการควบคุมทางทะเบียน ของ
มหาวิทยาลัยโดยการกําหนดขั้นตอนการทํางาน การควบคุมทะเบียนเอกสารรับ – สง ที่สมบูรณ ซึ่งอยูบนพื้นฐาน
ของความรวดเร็ว    ถูกตอง และประหยัด เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาระบบการจัด-
สง และควบคุมทะเบียนอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 
 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีนโยบายหรือแผนการรับสงเอกสาร และลงทะเบียนควบคุม  

2. มีผูรับผิดชอบและมีการปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ  

3. มีขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถตรวจสอบได  

4. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน  

 

เกณฑการประเมิน :   เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 -4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 
 

1. มีแผนการรับ-สงเอกสาร หรือหนังสือ และลงทะเบียนควบคุม โดยกําหนดชนิดของหนังสือท่ี
จะตองลงทะเบียนควบคุมการรับ-สง โดยแบงเปนหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน ท่ีมีมาถึง
อธิการบดี และผูบริหาร สํานักงานอธิการบดี ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนรับ คนหา 
ติดตามเรื่อง และกําหนดผูรับผิดชอบ 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบทําหนาท่ีลงทะเบียนรับ-สงหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน 
นอกจากนี้ เจาหนาท่ีภายในงานยังสามารถทํางานแทนกันได กรณีผูรับผิดชอบไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ทําใหการทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง 

3. มีข้ันตอนการดําเนินการที่สามารถตรวจสอบได โดยเริ่มตั้งแตการลงรับหนังสือท่ีเขามาใน
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ทะเบียนไวเปนหลักฐาน แลวเสนอหนังสือตอผูบริหาร เมื่อมีวินิจฉัยสั่งการเปนประการใดแลว มี
การบันทึกการปฏิบัติ และดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือ เชน จัดทําสําเนา  ราง พิมพ โตตอบ
หนังสือ จนถึงข้ันตอนการสงหนังสือออก มีการลงทะเบียนหนังสือสงและเซ็นรับหนังสือ มีการ
ควบคุมเลขที่หนังสือสงออกและทําสําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน 

4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) รวมปละ 4 ไตรมาส และ
สวน   สารบรรณและนิติการ จะสํารวจความพึงพอใจ และรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ 

5. มีการนําผลการประเมินจากผูรับบริการมาพูดคุยกันในที่ประชุมสวนสารบรรณและนิติการ เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 3 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

10.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําป 
10.1.2 รายช่ือผูปฏิบัติงานรับ-สงเอกสาร 

10.1.3 ทะเบียนรับหนังสือ, ซีดีรับหนังสือ, ทะเบียนสงหนังสือ 

10.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
10.1.5 แบบสํารวจความพึงพอใจของสวนสารบรรณและนิติการ 

10.1.6 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการที่มีวาระแจงใหมีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

 

ผูใหขอมูล นางสาววีณา   กองวงศา 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.2 : ระบบรับ-สง ไปรษณียภัณฑ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : แสดงใหเห็นถึงกระบวนการจัดสง ไปรษณียภัณฑตาง ๆรและการควบคุมทางทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยโดยการกําหนดขั้นตอนการทํางาน การควบคุมทะเบียนเอกสารรับ – สง ที่สมบูรณ ซึ่งอยูบนพื้นฐาน
ของความรวดเร็ว    ถูกตอง และประหยัด เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาระบบการจัด-
สง และควบคุมทะเบียนอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีนโยบายหรือแผนการรับสงเอกสารไปรษณียภัณฑ และลงทะเบียนควบคุม  

2. มีผูรับผิดชอบและมีการปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ  

3. มีขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถตรวจสอบได  

4. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน  

 

เกณฑการประเมิน :   เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 -4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
งานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ  ไดกําหนดแผนการรับ-สงไปรษณียภัณฑทั้งในและ

ตางประเทศพรอมทั้งลงทะเบียนควบคุมหรือทําใบนําสงเพื่อควบคุมเปนรายวันเพื่อปองกันการสูญหายและเพื่อใช
ในการตรวจสอบโดยมีการดําเนินการทุกวันทําการ สําหรับการจัดสงไดแบงการนําสงไดใชพาหนะในการนําสง
โดยจัดสงเปน 2 ชวง โดยชวงเชาเวลา 10.00 น. และชวงบายเวลา 14.00 น. สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะที่ทําการ
ไปรษณยที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัยเปนสํานักงานไปรษณียแบบ “ไปรษณียรับ” ดังนั้นไปรษณียภัณฑตาง ๆ กอนจะ
มาถึงมหาวิทยาลัยฯจะตองมีการคัดแยกที่สํานักงานไปรษณียที่ที่ทําการไปรษณียนครราชสีมากอนดังนั้น
ไปรษณียจะมาถึงมหาวิทยาลัยฯเลาประมาณ 09.30 น. หลังจากนั้นงานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการจะ
ดําเนินการคัดแยกไปรษณียดังกลาวแลวนําสงในเที่ยวบายคือเวลา 14.00 น. มีการดําเนินการรับ-สงไปรษณียภัณฑ 
และผูรับตองลงลายมือช่ือรับดวย อยางไรก็ตามจากที่มีการจัดตั้งหนวยงานเพิ่มมากขึ้นและรับนักศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นสวนสารบรรณและนิติการจึงไดพยายามปรับเวลาการจายไปรษณียอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็วและทั่วถึง 

เพื่อใหการใหบริการถูกตอง รวดเร็ว จึงมีการหารือโดยขอใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดตั้ง
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สํานักงานไปรษณียในมหาวิทยาลัยเปนแบบ “ไปรษณียจายดวย” ในขณะนี้บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําลังศึกษา
เรื่องดังกลาวอยู อยางไรก็ตามสวนสารบรรณและนิติการไดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไปดูงานดานการรับสง
ไปรษณียของหนวยงานอื่น เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลปรากฏวามหาวิทยาลัยดังกลาวใชหลัดการในลักษณะ 
“ตลาดกลางรับสง” กลาวคือกําหนดจุดรับสงเอกสารกลางแลวใหหนวยงานตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ
ตามเวลาที่กําหนด แต มทส. ยังไมสามารถใชวิธีนี้ไดเนื่องจากยังการทําในรูป “ตลาดกลาง”ผูที่จะเดินทางมาตอง
ใชยานพาหนะเดินทางมาเองซึ่ง มทส. ในแตละหนวยงานไมมียานพาหนะของตนเองจึงไดนําเรื่องนี้เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป 

สําหรับปญหาที่พบมากคือการจาหนาไปรษณียที่ระบุเพียงช่ือและมหาวิทยาลัยโดยไมระบุหนวยงานจะ
ทําใหการสงเปนไปอยางลาชา ดังนั้นจึงมีการแกไขปญหาโดยจัดทําเปน Home page และขอใหบุคคลที่ทํางาน
หรืออาศัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่ตองรับไปรษณียภัณฑโดยอาศัยเลขที่ของมหาวิทยาลัยในการรับ เชน บุคคลที่พัก
อาศัยในบานพักของมหาวิทยาลัย บุคคลที่ทํางานที่บริษัทหรือหนวยงานที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนตน แจงช่ือบุคคลที่อาศัยรวมหรือบุคคลที่ตองใชสถานที่มหาวิทยาลัยเปนที่รับ
ไปรษณียภัณฑกรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อแกปญหาดังกลาวซึ่งระบบนี้ไดเปดใหบริการแลวซึ่งเปนการแกไข
ปญหา  

ในการปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนจึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนราย
ไตรมาส (ทุก 3 เดือน) รวมปละ 4 ไตรมาส และสวนสารบรรณและนิติการมีการสํารวจสอบถามความพึงพอใจ 
และรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการหลังจากนั้นจึงนําความคิดเห็นจากผูรับบริการมาปรึกษากันในที่ประชุมสวน
สารบรรณและนิติการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 3 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

10.2.1 แผนปฏิบัติงานประจําป 
10.2.2 รายช่ือผูปฏิบัติงานรับ-สงเอกสาร และไปรษณียภัณฑ 
10.2.3 ทะเบียนรับหนังสือ, ซีดีรับหนังสือ, ทะเบียนรับ-สงไปรษณียภัณฑ, ทะเบียนสงหนังสือ 

10.2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
10.2.5 แบบสํารวจความพึงพอใจของสวนสารบรรณและนิติการ 

10.2.6 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการที่มีวาระแจงใหมีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

 

ผูใหขอมูล นายวิระชน   ศรีราง 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.3 : การใหบริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ, ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการ
ใหบริการของหนวยงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการโดยสะดวกและสามารถเขาถึงการใหบริการ
ในลักษณะ Online เชน ระบบสืบคน ระบบจัดเก็บ ระบบจองหองประชุม เปนตน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีนโยบายหรือแผนในการจัดทําและใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  

2. มีผูรับผิดชอบในการดําเนินการและมีการดําเนินการตามแผนที่วางไว  

3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ  

4. มีการประเมินผลระบบสารสนเทศและผูใชบริการ   

5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา  

 

เกณฑการประเมิน :   เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 -4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สวนสารบรรณและนิติการไดกําหนดแผนดาน ICT  และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัยโดยมุงเปาหมายใหเปนระบบสํานักงานอัตโนมัติใน
ระยะเวลา 5 ป โดยในแผนดังกลาวจะพัฒนางานดานการบริการตาง ๆ เชน ระบบสืบคน ระบบจัดเก็บ และระบบ
จองหองประชุม พรอมคูมือการใชงาน เพื่อใชสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง โดยระบบดังกลาวจะเปด
ใหบริการ Online 24 ช่ัวโมงและมีคูมือการใชงานเพื่อใหผูรับบริการสามารถใชงานไดอยางรวดเร็วและสะดวก
โดยประสานกับทีม MIS ถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการใหบริการและดําเนินจัดทําแผนระยะยาว   
5 ป และทําแผนระยะสั้น 1 ป (แผนปฏิบัติการประจําป) 

ในการดําเนินการตามแผนไดแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ รับผิดชอบและมีการติดตาม   
การดําเนินการตามแผนโดยมีการรายงานผลการดําเนินการใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่องอยางนอยป
ละ 3 ครั้ง  ปจจุบันนี้ระบบจัดเก็บและสืบคนเอกสารไดเสร็จสมบูรณแลว สวนสารบรรณและนิติการจึงไดเสนอ
มหาวิทยาลัยต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินระบบดังกลาวเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบใหเหมาะสมยิ่ง 
ๆ ขึ้นไปเพื่อตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

4 ขอแรก 2 คะแนน 5 ขอแรก  

 
 

รายการหลักฐาน 

10.3.1 แผน ICT และแผนปฏิบัติการประจําปของสวนสารบรรณและนิติการ 
10.3.2 เอกสารคูมือการใชงานระบบสืบคนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
10.3.3 คูมือ-คําแนะนําการใชงานระบบในระบบสืบคนเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
10.3.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 424-1/2551  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2551 

 
 

ผูใหขอมูล นางอํานวยพร   เปรื่องปรีชาศักดิ์ 
                                นางสาวสุกัญญา   วิบูลยกูล 

                                นางสาวลาลิน   ปกรณกาญจน 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.4 : งานบริการและประสานบริหาร 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ, ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประสานบริหาร และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   บนพื้นฐานของความรวดเร็วถูกตอง 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีแผนหรือนโยบายการจัดประชุม  

2. มีคูมือ/เอกสารแนวปฏิบัติ/มีรายละเอียดการจัดประชุมและมีการประสานการจัดประชุม  

3. มีการประชุมตามแผน  

4. มีการประเมินผลและติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม  

5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น  

 

เกณฑการประเมิน :   เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 -5  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. งานประชุม 
    ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมประสานงานบริหาร  จํานวน 12 ครั้งตาม

แผนที่กําหนดไว เมื่อประชุมเสร็จไดแจงเวียนรายงานการประชุมใหผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติ  โดยฝาย
เลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  หลังจากนั้นมีการติดตามผลการ
ดําเนินการตามมติที่ประชุมและนําผลการดําเนินการเขาแจงในการประชุมครั้งตอไป  นอกจากนั้นยังมีการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์แลวนํามาพัฒนางาน  โดยมีการพัฒนาใหการประชุมกระทําแบบ E – Meeting  เพื่อให
เปนไปตามนโยบานประหยัดของมหาวิทยาลัยและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดนอกจากนี้
ไดปฏิบัติงานฝายเลขานุการการประชุมผูบริหารระดับสูง (Inner  Cabinet) และการประชุมหนวยงานในกํากับของ
ฝายบริหารดวย 
2. งานประสานบริหาร 

  มีการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงาน  ของงานเลขานุการกิจผูบริหาร  โดยปฏิบัติงานดานธุรการ   
รับ- สงหนังสือ  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะหขอมูลกอนนําเสนอผูบริหาร เพื่อชวยในการพิจารณาสั่งการ 

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามการพิจารณาสั่งการของผูบริหาร และรายงานผลใหผูบริหารทราบ   การจัดเก็บ
ขอมูลไวสําหรับการสืบคนของผูบริหาร    ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
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มหาวิทยาลัย   เพื่อกําหนดนัดหมายภารกิจของผูบริหาร  ตลอดจนการใหการรับรองและอํานวยความสะดวก   
ตาง ๆ ใหกับผูบริหารระดับสูง (อธิการบดี, รองอธิการบดี   และผูชวยอธิการบดี) รวมทั้งแขกของผูบริหาร   

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารมอบหมาย 

 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

รายการหลักฐาน 

10.4.1  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 5.1 
10.4.2  หนังสือเชิญประชุม  + หนังสือสงเอกสารการประชุม + หนังสือแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม 
10.4.3  กําหนดการประชุมที่ผานมา ป 2551 
10.4.4  รายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2251 
10.4.5  รายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2251   วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
10.4.6  รายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2251  วาระที่ 4.2 เรื่องเสนอเพื่อหารือ 

 
 

ผูใหขอมูล นางสาวสุภาภรณ   สุวรรณบุรี 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.5 : การใหบริการยกรางนิติกรรมและสัญญา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ, ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหงานนิติการเปนศูนยรวมกฎหมายของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดให         
งานเกี่ยวกับกฎหมายตองผานการตรวจสอบจากงานนิติการกอนโดยเฉพาะงานดานนิติกรรมและสัญญาซึ่งเปน
งานที่มีสวนเกี่ยวของและมีการกอหนี้ผูกพันกับหนวยงานภายในและภายนอกอยางตอเนื่องจึงตองมีการ
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และนโยบายของมหาวิทยาลัย เปนสําคัญ  ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีแผนหรือนโยบายในการดําเนินการ  

2. มีการยกรางนิติกรรมและสัญญาตามแผนหรือนโยบาย  

3. มีการตรวจสอบและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  

4. มีการประเมินผลการใชรางนิติกรรมและสัญญา  

5. มีการนําผลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 

เกณฑการประเมิน :   เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 -4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
งานนิติการไดดําเนินการยกรางสัญญาและตรวจสอบสัญญาตาง ๆ เสร็จสิ้นจํานวน 107 เรื่อง ( 100 % 

ตามจํานวนเรื่องที่รับเขามา)  ซึ่งแบงเปนเอกเทศสัญญา  30 เรื่อง และ ตรวจสอบสัญญาตาง ๆ เชน  สัญญาพัสดุ
ทายระเบียบพัสดุ สัญญาทุนกาญจนาภิเษก สัญญาทุนของ สกว. สัญญาทุนของ  วว. เปนตน  รวม 77 เรื่อง  

ในการยกรางจะตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งประสานกับหนวยงานที่ขอใหดําเนินการยก
รางหรือตรวจสอบสัญญาใหมอบหมายผูแทนที่ใหขอมูลที่ถูกตองรวมทั้งหากจําเปนจะเชิญคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมา
เพื่อเจรจาใหขอมูล ในการยกรางผูยกรางคํานึงถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบของการยกรางสัญญา และการ
ตรวจสอบสัญญาประกอบการยกรางและตรวจสอบดวย  ทั้งนี้เพื่อใหการยกรางและตรวจสอบถูกตองสมบูรณตรง
ตามวัตถุประสงค เมื่อยกรางเสร็จจะจัดพิมพเปนเอกสารพรอมทั้งใหหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการกลั่นกรอง
อีกครั้งหนึ่งกอนสงเรื่องใหแกหนวยงานที่ขอใหยกรางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากหนวยงานเจาของเรื่อง
ตรวจสอบแลวเห็นวาสมควรปรับปรุงจะสงเรื่องกลับใหงานนิติการดําเนินการแกไขตอไป แตเทาที่ผานมา
หลังจากยกรางเสร็จสิ้นปรากฏวาไมมีการสงสัญญาที่ยกรางและตรวจสอบกลับมาใหแกไข ยกเวน กรณี
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ขอเท็จจริงเปลี่ยนไป หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของมีมติใหเพิ่มเติม ก็จะดําเนินการปรับเปล่ียนใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะ นอกจากนั้นหากตองดําเนินคดีอันเนื่องมาจากสัญญาดังกลาวปรากฏวามหาวิทยาลัยชนะคดีทุกเรื่อง 
อยางไรก็ตามในปตอไปเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมจะดําเนินการประเมินโดยทําเปนแบบประเมินใหผูใชบริการรวม
ใหความคิดเห็นเพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการยกรางและตรวจสอบสัญญาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สําหรับสัญญาที่ยกรางขึ้นไดจัดเก็บไวเปนตัวอยางและใชศึกษาเปรียบเทียบในกรณีที่จะตองมีการยก
รางสัญญาอื่น ๆ ที่มีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกันและยังใชเปนตัวอยางใหผูสนใจนําไปปรับใชไดอยาง
เหมาะสม 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

10.5.1 การดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

10.5.2   ตัวอยางการยกรางสัญญา  การยกรางขอกําหนด  และการยกรางระเบียบ 

10.5.3 ประเมินจากการที่ไมมีการสงสัญญา ขอกําหนด ระเบียบมาใหแกไข 

10.5.4 แกไขตามมติที่คณะกรรมการที่เกี่ยวของเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 
 

ผูใหขอมูล นายอุเทน   เผื่อนทอง 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.6 : การใหบริการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ, ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหงานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ เปนศูนยรวมกฎหมาย               
ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหงานเกี่ยวกับกฎหมายตองผานการตรวจสอบจากงานนิติการกอนโดยเฉพาะ         
งานดานการยกรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง ซึ่งเปนงานที่มีสวนเกี่ยวของและมี       
การกอหนี้ผูกพันกับหนวยงานภายในและภายนอกอยางตอเนื่องจึงตองมีการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม 
และนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ   ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง                
ตอวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 

 

มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีแผนหรือนโยบายในการดําเนินการ  

2. มีการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่งตามแผนหรือ
นโยบาย 

 

3. มีการตรวจสอบและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  

4. มีการประเมินผลการใชราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง  

5. มีการนําผลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 

เกณฑการประเมิน :   เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 -4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
งานนิติการไดดําเนินการยกราง ขอบังคับ, ขอกําหนด, ระเบียบ, ประกาศ, คําสั่ง เสร็จสิ้น จํานวน 43 

เรื่อง ( 100 % ตามจํานวนเรื่องที่รับเขามา) โดยในการยกรางจะตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งประสาน
กับหนวยงานที่ขอใหดําเนินการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง ใหมอบหมายผูแทนที่
ใหขอมูลที่ถูกตองทั้งนี้เพื่อใหการยกรางถูกตองสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคเมื่อยกรางเสร็จจะจัดพิมพเปน
เอกสารและสงใหแกหนวยงานที่ขอใหยกรางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกอนมีการนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป   

หากหนวยงานเจาของเรื่องตรวจสอบแลวเห็นวาสมควรปรับปรุงจะสงเรื่องกลับใหงานนิติการ
ดําเนินการแกไขตอไป แตเทาที่ผานมาหลังจากยกรางเสร็จสิ้นปรากฏวาไมมีการสง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด ประกาศ  และคําสั่งตาง ๆ ที่ยกรางกลับมาใหแกไข  ยกเวน กรณีขอเท็จจริงเปลี่ยนไป  หรือ
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คณะกรรมการที่เกี่ยวของมีมติใหเพิ่มเติม ก็จะดําเนินการปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามขอเสนอแนะ อยางไรก็ตามใน
ปตอไปเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมจะดําเนินการประเมินโดยทําเปนแบบประเมินใหผูใชบริการรวมใหความคิดเห็น
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการยกรางและตรวจสอบสัญญาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
สําหรับขอบังคับ, ขอกําหนด, ระเบียบ, ประกาศ, และคําสั่งตาง ๆ ไดจัดเก็บรูปแบบไวใชประโยชนและใชอางอิง
ตลอดจนเปนขอมูลในการยกรางในกรณีอื่น ๆ ตอไปได 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

5 ขอแรก 3 คะแนน 5 ขอแรก  

 

รายการหลักฐาน 

10.6.1 การดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

10.6.2 ตัวอยางการยกรางสัญญา  การยกรางขอกําหนด  และการยกรางระเบียบ 

10.6.3 ประเมินจากการที่ไมมีการสงสัญญา ขอกําหนด ระเบียบมาใหแกไข 

10.6.4 แกไขตามมติที่คณะกรรมการที่เกี่ยวของเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 
 

ผูใหขอมูล นายอุเทน   เผื่อนทอง 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.7 : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความพึงพอใจของผูมารับบริการ โดยสวนสารบรรณและนิติการใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการในสํานักวิชา ศูนย/สถาบัน สวนและหนวยงานตางๆ โดยถามแนวคิดของการใหบริการของ     
สวนสารบรรณและนิติการ จากนั้นนําความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ตํ่ากวา 3.00 3.00 – 3.99 มากกวาหรือเทากับ 4.00 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

3.64 2 คะแนน 3.5  

 

รายการหลักฐาน 

10.7.1 สรุปวิเคราะหแบบสอบถาม 
 
 

ผูใหขอมูล นายราชัย   อัศเวศน 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชีใ้นการประกันคุณภาพของสวนสารบรรณและนิติการ 
 

องคประกอบ - ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑการ

ประเมิน) 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และ
แผนการดําเนนิการ 

  3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ   แผนดําเนินงาน 
และมี ก า ร กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ 

7 ขอแรก 7 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

90% 92.86% 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ   2.86 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : บุคลากรในหนวยงานใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดใน
ระดับชาติ 

5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

3 ขอแรก 3 ขอแรก 2 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 4 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : มี ร ะบบและกลไก ในก า รบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6 ขอแรก 6 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารของหนวยงาน 

5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารงาน 

5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 
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องคประกอบ - ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑการ

ประเมิน) 

ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของหนวยงานสูระดับ
บุคคล 

7 ขอแรก 7 ขอแรก 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 8    ระบบการเงินและงบประมาณ   3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
หนวยงานรวมกัน 

3 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหนวยงาน 

5 ขอแรก 6 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 10     การบริหารจัดการภารกิจหลัก   2.71 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1   ระบบรับสงเอกสารและควบคุมทาง
ทะเบียน 

3 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2   ระบบรับ-สงไปรษณียภัณฑ 3 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตั วบ ง ชี้ ที่  1 0 . 3    ก า ร ให บ ริ ก า ร ง านส า รบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

5 ขอแรก 4 ขอแรก 2 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.4   งานบริการและประสานบริหาร 5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.5   การใหบริการยกรางนิติกรรมและสัญญา  5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  10.6   การใหบริการยกราง  กฎ  ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ัง 

5 ขอแรก 5 ขอแรก 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.7   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 70% 

(3.5) 

72.8% 

(3.64) 

2 คะแนน 

เฉลีย่ภาพรวม   2.84 คะแนน 
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ในปการศึกษา 2550          
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลในปการศึกษา 2549 และ 2550 เพ่ือดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินการ 

 2549 2550 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา   กลยุทธ 
แผนดําเนนิงาน และมีการกําหนดตวับงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

-แผนปฏิ บัติการประจําปมีความ
สอดคลองกับปณิธานและวิสัยทัศน
มากที่สุด 
- มี ก า ร กํ า ห น ด แ ผนก ล ยุ ท ธ ท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ระดับคุณภาพ 

7 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

หนวยงานมีผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 100%- 

92.86% 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1  บุคลากรในหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
หนวยงานใหแขงขันไดในระดับชาติ 

na 5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน na 3 ขอแรก 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู na 5 ขอแรก 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

-บุคลากรประจําสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพในประเทศ 100% 

6 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารของหนวยงาน 
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

 3 ขอแรก 5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารงาน 

na 5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงช้ีและเปาหมายของหนวยงานสูระดับ
บุคคล 

na 7 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 8.2  มีการใชทรพัยากรภายในและภายนอก
หนวยงานรวมกนั 

na 5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

 3 ขอแรก 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินการ 

 2549 2550 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
na 5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1 ระบบรับสงเอกสารและควบคุมทาง
ทะเบียน 

- ไดดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสง
หนังสือจากหนวยงานภายนอก ครบ
ทุกขอ ( 5 ขอ) 
- ไดดํ า เนินงาน เกี่ ย วกับการรับ
หนังสือจากหนวยงานภายใน ครบ
ทุกขอ (5 ขอ) 
- ไดดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม
ทะเบียนหนังสือสงออก ครบทุกขอ 
(5 ขอ) 
- ไดควบคุมทะเบียนเอกสารสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย ครบทุกขอ (5 ขอ)  
- ไดรับฝาก -นําสง เอกสารไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ครบทุกขอ (5 ขอ) 

5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 10.2 ระบบรับ-สงไปรษณียภัณฑ - ไดดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสง
หนังสือจากหนวยงานภายนอก ครบ
ทุกขอ ( 5 ขอ) 
- ไดดํ า เนินงาน เกี่ ย วกับการรับ
หนังสือจากหนวยงานภายใน ครบ
ทุกขอ (5 ขอ) 
- ไดดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม
ทะเบียนหนังสือสงออก ครบทุกขอ 
(5 ขอ) 
- ไดควบคุมทะเบียนเอกสารสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย ครบทุกขอ (5 ขอ)  
- ไดใหบริการดานไปรษณีย ครบทุก
ขอ (5 ขอ) 
- ได รั บฝาก -นํ าส ง เ อกสารและ
ไปรษณียไปยังหนวยงานต าง  ๆ 

5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินการ 

 2549 2550 
ภายในมหาวิทยาลัย ครบทุกขอ (5 
ขอ) 

ตัวบงช้ีท่ี 10.3 การใหบริการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

-ไดจัดเก็บเอกสารตนฉบับที่รับจาก
หนวยงานอื่น จัดเก็บเปนเอกสาร
ตนฉบับลงในแฟม และจัดเก็บใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ครบทุกขอ (5 
ขอ) 

4 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 10.4 งานบริการและประสานบริหาร - ไดดําเนินการจัดประชุมรวม 12 
ครั้งตามแผนทุกประการ ครบทุกขอ 
(5 ขอ) 

5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 10.5 การใหบริการยกรางนิติกรรมและสัญญา - ไดยกรางนิติกรรมสัญญา 4 ขอแรก 
 

5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 10.6 การใหบริการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง 

- ไดดําเนินงานดานตรวจสอบรางกฎ 
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ยกราง
คําสั่ง ครบทุกขอ (5 ขอ) 

5 ขอแรก 

ตัวบงช้ีท่ี 10.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 3.64 
 
 
 
หมายเหต ุ

“na”  หมายความวา ไมไดดาํเนินการเก็บขอมูลในตัวช้ีวดันั้น ๆ / ไมมกีารประเมิน 
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สวนที่ 3 
จุดเดน – แนวทางเสริม และจุดออน – แนวทางแกไข 

 
 จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในสวนที่ 2        
สามารถสรุปจดุเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 
 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินการ 
1. สวนสารบรรณและนิติการมีแผน

กลยุทธที่สอดคลองกับปณิธาน
และวิสัยทัศน 

2. มีการจัดทํ าแผนปฏิบัติการ /
โครงการอยางตอเนื่อง โดยการมี
สวนรวมของผูปฏิบัติงานแตละ
งาน และมีการนําผลการ
ดําเนินการมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
งานใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณจริง 

3. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงค และมีสวน
รวมในการปรับปรุง โดยใชการ

จัดประชุม SWOT  อยางตอเนื่องเพื่อ
ความสะดวกตอการปรับ เปลี่ ยน
วิสัยทัศนและแผนการดําเนินการให
เหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน 

ไมปรากฏ ไมมี 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

ประชุมสวนสารบรรณและนิติ
การ หรือการสัมมนาประจําป
ของสวนสารบรรณและนิติการ 
เปนเครื่องมือในการดําเนินการ 

4. ในภาพรวมบุคลากรใหความ
ร ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต า ม แผนก า ร
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่วางไวโดยสวนใหญ 

7. การบริหาร และการจัดการ 1. มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรี ยนรู  โดยอาศั ยผลจากการ
ประเมินจากภายในและภายนอก 

2. ส ว นส า รบ ร รณและนิ ติ ก า ร   
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห
บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น วิ ช า ชี พ อ ย า ง
ตอเนื่อง 

3. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
ที่ดีและไดมาตรฐาน 

4. พนั ก ง านได มี ส วนร ว ม ใน
กระบวนการดั ง กล า วต าม

1. สวนสารบรรณและนิติการควร
พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่
สามารถใชงานและเชื่อมโยงกับ
งานภายในหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดความ
รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได 

2. ร ะบบฐ านข อ มู ล ค ว ร มี ก า ร
ประเมินความพึงพอใจของผูใช 
เพื่อเปนขอมูลสําหรับนําไปแกไข
และปรับปรุงระบบฐานขอมูลให
ถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป 

- ระบบบริหารงาน
บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิ ทย า ลั ย ยั ง
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ความกาวหนาใน
ลักษณะ Career 
Path   ของ
พ นั ก ง า น ส า ย
ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิชาชีพฯ ไมเสร็จ 
สงผลใหบั่นทอน
ขวัญ กําลังใจ และ

มหาวิทยาลัยสมควร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า
ระบบ Career Path ให
เสร็จโดยเร็ว 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

ช อ งท า ง และ โอก าส เท า ที่
อํานวย   โดยเฉพาะการพัฒนา
พนักงาน การกําหนด
ภาระหนาที่ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การพัฒนา
พนักงาน นอกเหนือจากกจิกรรม
ที่ จั ด โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ขณะเดียวกันยังไดดําเนินการ
ต อ เนื่ อ ง ในระดั บส วน เป น
กระบวนการปกติในลักษณะ 
On the Job Learning โดยการ
สอนงาน แนะนํา เรียนรูใน
ระหวางปฏิบัติ ประกอบกับการ
สนับสนุนสงเสริมใหพนักงาน
เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ควรมีการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ
เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู 
(Knowledge Management –KM) 
ที่อยูในกรอบกระบวนการทํางาน 
เพื่อใหสามารถบูรณาการเขากับ
ก า ร ทํ า ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหการ
รับส ง เอกสารกระทํ าในรูป 
“ตลาดกลาง” และจัดพาหนะ
รับสงบุคลากรที่ เกี่ยวของกับ
การรับสงหนังสือทุกหนวยงาน 

ขาดแรงจูงใจใน
ก า ร ทํ า ง า น อั น
สงผลกระทบตอ
ความสํา เร็ จและ
ผล สั มฤทธิ์ ข อ ง
มหาวิทยาลั ย ใน
อนาคต 
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8. ระบบการเงินและงบประมาณ 1.     บุคลากรของสวนสารบรรณและ

นิ ติ ก า รมี ทั ศนะคติ ที่ ดี ในก าร ใช
ง บประม าณอย า งป ร ะหยั ด โ ด ย
พิจารณาไดจากการจัดสรางระบบ  
สารสนเทศต าง  ๆ  เพื่ อใช ในการ
ปฏิบัติงานอันทําใหการดําเนินการ
เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง และลด
ขั้นตอนการทํางาน  ทําให เกิดการ
ประหยัดงบประมาณ 

ใหความสําคัญกับผลงานที่คิดคนขึ้น
โดยการใหรางวัลหรือยกยองชมเชย
เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนางาน
และบูรณาการงานที่รับผิดชอบอยาง
ตอเนื่องอันสงผลใหมีการประหยัด
งบประมาณในอนคต 

ไมปรากฏ ไมมี 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1. สวนสารบรรณและนิติการมี
ระบบและกลไกชัดเจนในการ
บริหารจัดการในเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน  การใหความ
ร วมมื อของบุ คล ากรภาย ใน
หนวยงาน  ตลอดจนการมีสวน
รวม และการใสใจในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ผานกลไกของการ
ประกันคุณภาพ และถือเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน
ปกติที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

1. ใหความสําคัญกับผลที่ไดจากการ
ประกันคุณภาพภายในสูงยิ่งขึ้น 
โดยกําหนดมาตรการเพื่อการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ผลการดําเนินการของหนวยงาน
ตามตัวบงชี้ใหสูงยิ่งขึ้นและเปน
รูปธรรม  

 

-ไมมีเวทีกลาง 
สําหรับการพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Show & Share) 

- จัดสถานที่ให
พนักงานไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 
2. มีการนําผลการประกันคุณภาพ

ภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน  

10. การบริหารจัดการภารกจิหลัก 1. มีแผนICT เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การใชงานและการตัดสินใจอยาง
เปนรูปธรรมและเปนแผนที่เกิด
จากการมีสวนรวมบุคลากรของ 
สสน. และ หนวยงานทุกระดับ 
ซึ่งสามารถวัดความสําเร็จไดอยาง
ชัดเจน 

2. มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชได
อยางทั่วถึงและเปดบริการ  24 
ชั่วโมง  เชน  ระบบจัดเก็บและ   
สืบคนเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบจองหองประชุม เปนตน 

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให
มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองตอ
ยุ ท ธศ าสตร  และจะนํ า ไปสู
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย    อีก

- 
 
 
 
 
 
 
 

-ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศตาง ๆ ตาม
แผน ICT ยังไม
สามารถดําเนินการได
อยางรวดเร็วเนื่องจาก 
สสน .  ไมมี บุคลากร
รองรับงานโดยตรง
จําเปนตองไดรับความ
รวมมือจากหนวยงาน
อื่ น  เ ช น  ที ม  MIS 
นอกจากนั้นยังตองใช
ระบบ Network  ของ
มหาวิทยาลัยโดยศูนย
คอมพิวเตอร เปนตน 

- ควรกําหนด
มาตรการ /แนวทาง
การพัฒนาระบบให
ชั ด เ จน  เ พื่ อพัฒนา
ระบบฐานขอมูลใหมี
ความสมบูรณโดยเร็ว 
- สมควรเพิ่มบุคลากร
ที่มีความรูด าน  MIS
เพื่อดําเนินการรวมกับ
ทีม MIS  
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ทั้งยังสามารถพิจารณาถึงความ
คุมคา 

 
4. การใหบริการสนับสนุนภารกิจ

ขอ งหน ว ย ง าน  มี ก า รนํ า เ อ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
สนับสนุนในการใหบริการ  ที่
กอใหเกิดความถูกตอง สะดวก 
รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรใน
หน วยง านมีส วนร วมในการ
ดําเนินงาน 
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สวนที่ 4 
 

ภาคผนวกภาคผนวก  
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวนสารบรรณและนิติการ 

 
 1. หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ ประธานคณะทํางาน 
 2. นายอุเทน  เผ่ือนทอง คณะทํางาน 
 3. นางอํานวยพร  เปรื่องปรีชาศักดิ ์ คณะทํางาน 
 4. นางสาวสุภาภรณ  สุวรรณบรีุ คณะทํางาน 
 5. นายวิระชน  ศรีราง คณะทํางาน 
 6. นางสาวเบญญารัศม  จีราภัทรนาถศิริ คณะทํางาน 
 7. นางสุชาดา  จนิาภรณ คณะทํางาน 
 8. นางมัณฑนา  ศรีราง คณะทํางาน 
 9. วาที่รอยตรีหญิงสุกญัญา  วิบูลยกูล คณะทํางาน 
 10. นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย คณะทํางาน 
 11. นางสาวอรัญญา  จันทรไทย คณะทํางาน 
 12. นางปุณยนุช  ดาวเทีย่ง คณะทํางาน 
 13. นางบุณฑพิา  ทาบสีแพร คณะทํางาน 
 14. นางสาวนฤมล  สีหิสราภิสิทธิ์ คณะทํางาน 
 15. นางสุวรรณ ี แพงตาวงษ คณะทํางาน 
 16. นางสาวลาลิน  ปกรณกาญจน คณะทํางาน 
 17. นายอรรถพร  อุนโสมย คณะทํางาน 
 18. นางสาวชมพนูุท  ศรีภราพทิักษ คณะทํางาน 
 19. นางสาวพรพิศ  มุลตะกร คณะทํางาน 
 20. นายพงษไทย  เยาวเรศ คณะทํางาน 
 21. นายพีรพัฒน  นาคใหม คณะทํางาน 
 22. นายเสนห  ประชากลาง คณะทํางาน 
 23. นางสาววณีา  กองวงศา คณะทํางานและเลขานุการ 
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อางอิง  : 1. คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 309/2550 
  เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน เพิม่เติม 
  ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 
 2. คําส่ังสวนสารบรรณและนิตกิาร ที่ 1/2550 
  เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวนสารบรรณและนิติการ 
  ลงวันที ่ 21 พฤษภาคม 2550 
 3. ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ืองการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปการศึกษา 2550 
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รายการเอกสารสนับสนุน 
 

องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และ 
 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

1.1.1  SWOT สวนสารบรรณและนิติการ 
1.1.2 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 
1.1.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 
1.1.4 SAR ป 2549 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2550 
1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนดปงบประมาณ 2550 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : บุคลากรในหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันหนวยงานให

แขงขันไดในระดับชาติ 
7.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 
7.1.2 แผนยุทธศาสตรของสวนสารบรรณและนิติการ 
7.1.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 
7.1.4 การนําเสนอผลประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2549 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 
7.1.5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินระบบสาสรสนเทศของสวนสารบรรณและนิติการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2.1 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 
7.2.2 แผนยุทธศาสตรของสวนสารบรรณและนิติการ 
7.2.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
7.3.1 แผนปฏิบัติงานประจําปและแผน ICT 
7.3.2 คูมือการใชระบบจัดเก็บเอกสารและสืบคน 
7.3.3 การบรรยายความรูดาน KM 
7.3.4 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 
7.3.5 การนําเสนอผลประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2549 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลาก มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 
7.4.1 แผนปฏิบัติงานประจําป และแผนฝกอบรม 
7.4.2 บัญชีรายละเอียดการฝกอบรมของบุคลากรสวนสารบรรณและนิติการ 
7.4.3 หนังสือการปรับตําแหนงเปนหัวหนางานไปรษณีย 
7.4.4 การเปลี่ยนตําแหนงเลขานุการ (นางมัณฑนา  ศรีราง) 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารของหนวยงาน 
7.5.1 แผน ICT 
7.5.2 คูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 
7.5.3 การอบรมการใชระบบสารสนเทศ 
7.5.4 รายงานการประชุมประสานงานบริหาร 
7.5.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต้ังกรรมการประเมินระบบสารสนเทศของ           

สวนสารบรรณและนิติการ 
7.5.6 ในปตอไปไดเสนอใหคณะกรรมการประเมินระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการประเมินระบบ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารงาน 
7.8.1 แบบรายงานความเสี่ยง 
7.8.2 คูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของหนวยงานสูระดับบุคคล 
7.9.1 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ  
7.9.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
7.9.3 ตารางการประเมินแผนยุทธศาสตร สวนสารบรรณและนิติการ 
7.9.4 แผน ICT 

องคประกอบท่ี 8    ระบบการเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
8.2.1 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ  
8.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
8.2.3 หนังสือขอความอนุเคราะหใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดสงไปรษณียภัณฑ 

องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
9.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําป และแผน ICT 
9.1.2 ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง ระบบจองหองประชุม ระบบเวียนหนังสืออัตโนมัติ 
9.1.3 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 
9.1.4 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.3.1 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการ 
9.3.2  ราง SAR ฉบับเดิม 
9.3.3 การนําเสนอผลตอมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
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องคประกอบท่ี 10     การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ท่ี 10.1 : ระบบรับสงเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 
10.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําป 
10.1.2 รายช่ือผูปฏิบัติงานรับ-สงเอกสาร และไปรษณียภัณฑ 
10.1.3 ทะเบียนรับหนังสือ, ซีดีรับหนังสือ, ทะเบียนรับ-สงไปรษณียภัณฑ, ทะเบียนสงหนังสือ 
10.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
10.1.5 แบบสํารวจความพึงพอใจของสวนสารบรรณและนิติการ 
10.1.6 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการที่มีวาระแจงใหมีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 10.2 : ระบบรับ-สง ไปรษณียภัณฑ 
10.2.1 แผนปฏิบัติงานประจําป 
10.2.2 รายช่ือผูปฏิบัติงานรับ-สงเอกสาร และไปรษณียภัณฑ 
10.2.3 ทะเบียนรับหนังสือ, ซีดีรับหนังสือ, ทะเบียนรับ-สงไปรษณียภัณฑ, ทะเบียนสงหนังสือ 
10.2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
10.2.5 แบบสํารวจความพึงพอใจของสวนสารบรรณและนิติการ 
10.2.6 รายงานการประชุมสวนสารบรรณและนิติการที่มีวาระแจงใหมีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3 : การใหบริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
10.3.1 แผน ICT และแผนปฏิบัติการประจําปของสวนสารบรรณและนิติการ 
10.3.2 เอกสารคูมือการใชงานระบบสืบคนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
10.3.3 คูมือ-คําแนะนําการใชงานระบบในระบบสืบคนเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
10.3.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 424-1/2551  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2551 

ตัวบงชี้ท่ี 10.4 : งานบริการและประสานบริหาร 
10.4.1  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 5.1 

10.4.2  หนังสือเชิญประชุม  + หนังสือสงเอกสารการประชุม + หนังสือแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม 

10.4.3  กําหนดการประชุมที่ผานมา ป 2551 

10.4.4  รายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2251 
10.4.5  รายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2251   วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
10.4.6  รายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2251  วาระที่ 4.2 เรื่องเสนอเพื่อหารือ 

ตัวบงชี้ท่ี 10.5 : การใหบริการยกรางนิติกรรมและสัญญา 
10.5.1 การดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
10.5.2 ตัวอยางการยกรางสัญญา  
10.5.3 ประเมินจากการที่ไมมีการสงสัญญา ขอกําหนด ระเบียบมาใหแกไข 

ตัวบงชี้ท่ี 10.6 : การใหบริการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง 
10.6.1 การดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
10.6.2 ตัวอยางการยกรางขอกําหนดและการยกรางระเบียบ 
10.6.3 ประเมินจากการที่ไมมีการสงสัญญา ขอกําหนด ระเบียบมาใหแกไข 



 61 

 

ตัวบงชี้ท่ี 10.7 : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
10.7.1 สรุปวิเคราะหแบบสอบถาม 

 




