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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองส่วนแผนงำน ปีกำรศึกษำ 2554 

 
 ส่วนแผนงาน  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลด้านนโยบาย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา 
ด าเนินการประสานการจัดท าแผนัันนาอดดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเรราะห   เสนอแนะเกี่ยวกับร า
ของบประมาณประจ าปี  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท าผังแม่บท  ัิจารณาด าเนินการจัดตั้ง และ
ยดบรวมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดท ารลังข้อมูลัันนาระบบสารสนเทศ และการวิ จัยสถาบัน  ส่วน
แผนงาน ได้ด าเนินการประเมินตนเอง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2554 (ัฤษภารม 2554 – 
เมษายน 2555) ส่วนแผนงานได้ัันนาตัวบ่งชี้ โดยผนวกรวมตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 
องร ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ได้ประเมินตนเองโดยมีรายละเอียดองร ประกอบ ตัวบ่งชี้ และระดับผลการประเมินใน
แต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 และผลสรดปจดดเด่น/แนวทางเสริม และจดดเด่น/แนวทางแก้ไข 
ในภาัรวมของส่วนแผนงาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที ่3 ซึ่งสามารถน ามาสรดปเป็นผลการประเมินตนเอง
ของส่วนแผนงาน ได้ดังนี้ 

1. ในภาัรวมผลการประเมินตนเองของส่วนแผนงาน ได้ระแนน 4.90 จากระแนนเต็ม 5 
2. เมื่อัิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ ับว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

ระแนน 5 จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
1)  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการัันนาแผน 
2)  ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงาน 
3)  ตัวบ่งชี้ 7.2 การัันนาหน่วยงานสู่องร กรการเรียนรู้ 
4)  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเัื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
5)  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารรวามเสี่ยง 
6)  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบกลไกการประกันรดณภาัการศึกษาภายใน 
7)  ตัวบ่งชี้ 12.1 ประสิทธิภาัและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม ประเมินผล 
8)  ตัวบ่งชี้ 12.4 ประสิทธิภาัและประสิทธิผลของการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยเัื่อการ

ให้บริการ 
9)  ตัวบ่งชี้ 12.5 การัันนาขีดรวามสามารถในการสนับสนดนภารกิจหน่วยงาน 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับระแนน 4 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
10)  ตัวบ่งชี้ 12.2 ประสิทธิภาัและประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 
11)  ตัวบ่งชี้ 12.3 ประสิทธิภาัและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน 
 



 

   

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของส่วนแผนงาน ในรอบปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – 
เมษายน 2555) ตามตัวบ่งชี้ของส่วนแผนงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับใหม่ ทั้งนี้ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากลไกการประกันคุณภาพของส่วนแผนงาน และเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของส่วนแผนงานให้แก่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้รับทราบต่อไป 

ส่วนแผนงานก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยเริ่ม
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรก ส าหรับในปีการศึกษา 2554 ส่วน
แผนงานได้มีการปรับตัวบ่งชี้ในบางรายการเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่
ได้มีการปรับใหม่ และรวมทั้งได้น ากรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และรวมทั้งแผนที่ทาง ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาส่วนแผนงาน 
(Strategy Map) มาใช้ประกอบในการก าหนดและทบทวน    ตัวบ่งชี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของส่วน
แผนงานให้ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจต่อไป 
 นอกจากนี้ ส่วนแผนงาน ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินรายงานการ
ประเมินตนเอง ส่วนแผนงาน และได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นแก่ส่วนแผนงาน ซึ่งส่วน
แผนงานได้น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขเพิ่มเติมในเล่มรายงานฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที ่ 1 
ภาพรวมหน่วยงาน 

 
1. ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2533 โดยมาตรา 6 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 

1) ส านักงานอธิการบดี 
2) ส านักวิชา 
3) สถาบัน 
4) ศูนย์  

 ทั้งนี้ ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง อยู่ภายใต้การ
บริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา ด าเนินการประสาน
การจัดท าแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์  เสนอแนะเกี่ยวกับค าของบประมาณประจ าปี  
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท าผังแม่บท  พิจารณาด าเนินการจัดตั้ง และยุบรวมหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จัดท าคลังข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน ปัจจุบัน ส่วนแผนงานได้แยกเป็น 4 งาน 
ได้แก ่

1) งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 
2) งานวิเคราะห์งบประมาณ 
3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4) งานธุรการ 

 โดยพัฒนาการของงานตามภารกิจตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นดังนี้  
1)  งานวางแผน ติดตามประเมินผล 

ในปัจจุบันได้พัฒนาการจัดท าแผนเป็นการด าเนินงานภายใต้ทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 -2564 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) เป็นการจัดท าแผนแบบมุ้งเน้นผลงาน 
มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางสู่หน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานมีความ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์สุดท้ายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ซึ่งได้มุ่ง
ให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุล การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
การมุ่งเน้นในบทบาทการเป็นที่พึ่งของสังคม 
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2) งานวิเคราะห์งบประมาณ     
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณโดยในระยะแรกเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-

Item  Budgeting) ซึ่งมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนจึงช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานได้ดีแต่มีข้อเสีย
คือ ไม่สามารถวัดความส าเร็จของงานได้เพราะไม่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรกับผลที่ต้องการให้
เกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินท าให้หน่วยงานขาดความคล่องตัวในการบริหาร ดังนั้น แนว
ทางการจัดท างบประมาณในระยะต่อมาจึงได้ถูกพัฒนาเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) ซึ่ง
แสดงการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผน และได้ถูกพัฒนาสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Based  Budgeting) ซึ่งมุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลติและผลลพัธ์ มีตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถ
วัดและประเมินผลการท างานได้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานและเน้นความรับผิดชอบของเจ้าภาพหลัก  
และตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  
Performance Based Budgeting “SPBB”)  ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า ให้ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายทุกระดับตั้งแต่เป้าหมายของหน่วยงานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์ของ มทส. และมุ่งเน้นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัย 

 
3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

ได้ด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยสถาบันโดยเร่ิมแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันชุดแรกในปี พ.ศ. 2539 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยสถาบันที่มีผู้
เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบันและ
รายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือผู้ประเมิน เพื่อด าเนินการในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตของอ านาจและหน้าที่ของกรรมการชุดนี้  และหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการมอบหมาย ปัจจุบันคณะกรรมการวิจัยสถาบันเป็นกรรมการชุดที่ 8 
ซึ่งจะหมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีแนวคิดเพื่อพัฒนาหน่วยงาน และเป็นการให้
โอกาสแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการวิจัยสถาบันจึงได้เห็นชอบ
ให้มีคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กที่มีผู้เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยสถาบันฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กให้
คณะกรรมการวิจัยสถาบันทราบ และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามที่คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย  ทั้งนี้ 
โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กให้ใช้งบประมาณ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 มีผลงานวิจัยสถาบันที่
แล้วเสร็จ จ านวน 51 เรื่อง (โครงการวิจัยปกติ จ านวน 35 เรื่อง โครงการวิจัยขนาดเล็ก 16 เรื่อง) ซึ่งได้เผยแพร่บทคัดย่อผ่าน
ทางเว็บไซต์ส่วนแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เผยแพร่เล่มรายงานที่ส่วนแผนงาน และศูนย์บรรณสารและ
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สื่อการศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในหมวด “คลังปัญญา 
มทส.” 

ด้านสารสนเทศได้ด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลด้านนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา และด้านอื่นๆ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ น ารายงานต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเช่นกัน  
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ ICT ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรวบรวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกันในองค์กร การท างานเป็นทีม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าใช้ระบบ ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป 
และเป็นการน าระบบ ICT มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีระบบส าหรับใช้งานที่แล้วเสร็จจ านวน 9 
ระบบ และอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่อีก 3 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณมหาวิทยาลัย ระบบ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงาน โดยทั้ง 3 ระบบนี้ จะมีการเชื่อมโยง
และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Single Data 
warehouse) ที่ให้บริการด้านการจัดท าแผน และด้านระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และแสดงภาพรวมส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ 
 

4)   ด้านธุรการ 
รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-ส่ง เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบจดหมาย ดูแลและอ านวยความ

สะดวกในงานประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การด าเนินการด้านธุรการ ด้านการเงิน และพัสดุ ให้บริการด้าน
การพิมพ์เอกสารและส าเนาเอกสาร การประสานงานกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก มีการให้บริการงานสนับสนนุ
งานตา่งๆ ภายในส่วนแผนงาน Service Mind การท างานแบบครบวงจรและการท างานเป็นทีมงานเป็นความสามคัค ี
ร่วมแรง ร่วมใจ 

ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 ได้มีการน าระบบ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ได้แก่ ระบบ E-Document มีการจัดเก็บเอกสารในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สะดวกต่อการค้นหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
“ส่วนแผนงานเป็นต้นแบบชั้นน าด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ” 

พันธกิจ 
1. การจัดท าแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. การจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย  
3. การวิจัยสถาบันและการจัดท าสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
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3. แผนพัฒนาหน่วยงาน 
3.1 การพัฒนาส่วนแผนงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมียุทธศาสตร์คือ มีองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 1 

เร่ือง/งาน/ปี บุคลากรส่วนแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เลือกเรียนรู้ ในระดับดี 
กระบวนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ความรู้ + คน + การปฏิบัติจริง) มีผลงานเป็นเอกสารที่สามารถใช้เผยแพร่และ
อ้างอิงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/งาน/ปี โดยมีแผนจัดการความรู้ส่วนแผนงาน มีการบริหารจัดการความรู้โดยใช้โมเดล
เกลียวความรู้ ใช้ Knowledge Management ขับเคลื่อน Learning Organization มีคลังจัดเก็บความรู้และเข้าถึงได้
รวดเร็ว จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เป็นเครื่องมือในการท างาน เพื่อพัฒนาส่วนแผนงาน
ไปสู่การเป็นส านักงานอัตโนมัติ โดยมียุทธศาสตร์คือ มี ICT ที่เหมาะสม โดยน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT ไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี โดยมีความคิดที่จะมุ่งพัฒนาส านักงาน
อัตโนมัติ มีระบบ E-Document พัฒนาระบบที่มีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เน้นการท างานแบบ Online พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน ICT และมีพฤติกรรมองค์กรที่ใช้ ICT ในการท างาน 

3.3 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการด าเนินงานตามภารกิจส่วนแผนงานให้ไปสู่ความเป็นเลิศ มีผลการประเมิน
คุณภาพฯ ไม่ต่ ากว่า 2.5 – 3 โดยมีวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งท างานเป็นทีม และเป็นทีมเรียนรู้ พัฒนาและ
ใช้ระบบประกันคุณภาพฯ ส่วนแผนงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพส่วนแผนงาน 

 
แผนภาพที่ 1 แผนภาพปัจจัยขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนแผนงาน 
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แผนภาพที่ 2 Strategy Map การพัฒนาส่วนแผนงาน 
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* รายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนกลยุทธ์การพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 
 
4. ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพการจัดท าแผนกลยุทธ์ให้ไปสู่การเป็นตน้แบบของสถาบนัอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดสรรงบประมาณให้สนองนโยบายและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไดอ้ย่างมีประสทิธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยสถาบนัเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดท าและให้บริการสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสทิธิผล 

 
5. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

5.1 สังคมให้การยอมรับการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 
5.2 งบประมาณที่มหาวทิยาลัยจัดสรรสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน

และเป็นรูปธรรม 
5.3 สังคมยอมรับและให้ความเชื่อมัน่ผลงานวิจัยสถาบัน 
5.4 ผู้รับบริการมีความเชื่อมัน่ในสารสนเทศ 
5.5 ผู้รับบริการภายในส่วนแผนงานให้ความเชื่อม่ันและยอมรับในบริการจากงานสนบัสนุนการบริหารจัดการ 
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6. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
6.1 โครงสร้างการบริหารงาน 

ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และมีหัวหน้า
ส่วนแผนงานก ากับดูแล  

6.2 การแบ่งสายงาน 
ส่วนแผนงาน มีการแบง่งานออกเป็น 4 งานประกอบด้วย งานวางแผน ติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์

งบประมาณ งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ งานธุรการ ซึ่งแตล่ะงานก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 4 คน 4 คน 5 คน และ 4 
คนตามล าดับ  โดยมีรายละเอียดงานตา่งๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 

 
แผนภาพที่ 3  แสดงโครงสร้างการบริหารงานของส่วนแผนงาน 

 
      
      
                                   
      
      
      
      
       
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์ 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

งานวางแผน ติดตาม
และประเมินผล 

งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ 

1. นางสาวฐินิดา  ประมวลทรัพย ์
2. นายวัลลพ   ล้อมตะคุ 
3. นางสาวจิณห์นภิา  ปราสาทหินพิมาย 
4. นางสาววรฏิฐา ประเสริฐ 
 

1. นางภัททิยา  วิมลญาณ 
2. นางสาวพัชรี  ดงกระโทก 
3. นางสาวคนึงนิจ  ชอบสอาด 
4. นางสาววริษฐา  เกษมครบุร ี
5. นางสาวชลลดา ดอนศรีจันทร ์
 

1. นางสาวจุไรรัตน์  วิสยัด ี
2. นางสาวจงชญา  วีระชัย 
3. นายสมจิต  มณีวงค์ 
4. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก 

งานธุรการ 

1. นางภารดี   ศิริพลไพบูลย์ 
2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ ์
3. นางไพเราะ  ทองนุช 
4. นายวัชรพล  เหลืองวัฒนะวุฒ ิ
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 6.3 ภารกิจหลัก 
6.3.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ด าเนินงานเก่ียวกับงานธุรการทั่วไป เช่น รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป ดูแล
แบบฟอร์มประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2. ด าเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 
3. ด าเนินการเก่ียวกับงานบุคคลของพนักงานส่วนแผนงาน 
4. ประสานงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับส่วนแผนงาน 
5. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.3.2 งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 
2. จัดท าค าขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน 
3. จัดท าค าชี้แจงงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจ าปี 
4. การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 
5. จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย  
6. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอส านักงบประมาณ 
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.3.3 งานวางแผน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ปี และแผน 5 ปี)  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. จัดวางระบบเก่ียวกับการติดตามประเมินผล 
4. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจ าปี            

ของมหาวิทยาลัย 
5. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. จัดเก็บรวบรวม ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และ

วางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. จัดท ารายงานวิจัยสถาบนัเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น เร่ืองภาวะการท างานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา และเร่ืองความพึงพอใจของนายจ้างต่อการจ้างงานผูส้ าเร็จการศึกษา และความ 
พึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาตอ่บัณฑิต 

3. ประสานด้านการวิจัยสถาบันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยสถาบัน 
5. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
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6. ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบประมวลผลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

7. เป็นแหล่งสารสนเทศกลางของการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย 
8. จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจ าแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษาใหม่ประจ าปี 

และข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา เป็นต้น 
9. ประสานด้านสารสนเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7. บุคลากร 

ในปีการศึกษา 2554 ส่วนแผนงานมีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 17 คน จ าแนกเป็นคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท  
4 คน (ร้อยละ 23.53) ระดับปริญญาตรี 13 คน (ร้อยละ 76.47) โดยในจ านวนดังกล่าวนี้ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ 1 คน และพนักงานธุรการ 
5 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรส่วนแผนงานทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 
                                                                                                                  หน่วย: คน 

จ านวนบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - 11 4 - 15 

2. ลูกจ้างชั่วคราว - 2 - - 2 

รวม - 13 4 - 17 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 
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8. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1 ประยุกต์ใช้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ มาใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานใน

การจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน  
8.2 ด าเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ เช่น 

แนววิธีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อมหาวิทยาลัย และการรับการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพโดยหน่วยงานและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

8.3 ก าหนดให้คณะท างานประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงานเป็นผู้จัดท าแผนการประกันคุณภาพ การ
ก ากับ ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน และการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกในด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.4 ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ ส่ งผลต่อคุณภาพการด า เนินงานของส่วนแผนงาน พร้อมทั้ ง เกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

8.5 ให้มีการน าผลการประกันคุณภาพและข้อแนะน าจากผู้ประเมินคุณภาพ มาใช้ประกอบการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการของส่วนแผนงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับความส าเร็จที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

8.6 ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในส่วนแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
และที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ทราบผลส าเร็จและความคืบหน้าในการด าเนินการประกันคุณภาพของส่วนแผนงานต่อสาธารณชน
โดยทั่วไป 

 
9. คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 บทบาทและหน้าที่ของคณะท างานประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน เป็นดังนี้  

9.1 จัดท าแผนด าเนินการและก าหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของส่วนแผนงาน ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9.2 ก าหนดและปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนแผนงานให้เหมาะสม และสอดคล้อง
ตอบสนองต่อตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ 

9.3 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน 
9.4 ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผลการประเมินคุณภาพได้ในระดับตาม

เกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
9.5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนแผนงาน 
9.6 เตรียมความพร้อมของส่วนแผนงานเพื่อรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
9.7 หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โดยคณะท างานประกันคุณภาพประจ าส่วนแผนงาน ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้าส่วนแผนงาน    เป็นประธาน 
 2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์   เป็นคณะท างาน 
 3. นางภัททิยา  วิมลญาณ    เป็นคณะท างาน 
 4. นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี    เป็นคณะท างาน 
 5. นางสาวฐินิดา ประมวลทรัพย์   เป็นคณะท างาน 
 6. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก    เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
 
10. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตารางที่ 2 แผนปฏบิัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาตามแผน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1. การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ ส่วนแผนงาน (Plan) พฤษภาคม 

2553 
พฤษภาคม 

2554 
พฤษภาคม 

2555 
2. การจัดเก็บข้อมูลและประเมินตามตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 1 

(ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน) พร้อมทั้ง
ปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

ตุลาคม 
2553 

ตุลาคม 
2554 

ตุลาคม 
2555 

3. การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ครั้งที ่2 (ช่วงระหว่างเดือน 
ตุลาคม - มกราคม) พร้อมทั้งปรับปรุงการด าเนินการ
ตามความเหมาะสม (Do) 

กุมภาพันธ ์
2554 

กุมภาพันธ์ 
2555 

กุมภาพันธ์ 
2556 

4. การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ครั้งที ่3 (ช่วงระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ ์- พฤษภาคม) พร้อมทั้งปรับปรุงการ
ด าเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

พฤษภาคม 
2554 

พฤษภาคม 
2555 

พฤษภาคม 
2556 

5. จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ส่วนแผนงาน 
ส่งให้ฝ่ายวชิาการ (Do) 

มิถุนายน 
2554 

มิถุนายน 
2555 

มิถุนายน 
2556 

6. การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Check) 

สิงหาคม 
2554 

สิงหาคม 
2555 

สิงหาคม 
2556 

7. การน าผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ไปใช้ทบทวน
ปรับปรุงการด าเนินการตามแนวทางการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (Act) 

สิงหาคม 
2554 

สิงหาคม 
2555 

สิงหาคม 
2556 

 
หมายเหตุ : ส่วนที่แรเงา หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่คาบเก่ียวกนัระหว่างปีการศึกษา 
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11. กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ด้วยในปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพภายในให้
ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี ดังนั้น ส่วนแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักงานอธิการบดี 
จึงได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน และได้มีการประเมินคุณภาพภายในเป็นครั้งแรก ในระยะ
เริ่มแรก ระบบประกันคุณภาพของส่วนแผนงานที่ได้พัฒนาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต (Output/Outcome) และได้
ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (2) ปัจจัยระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร (3) ปัจจัยการประกันคุณภาพ 
และ (4) ปัจจัยบริหารจัดการภารกิจหลัก ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งแรกนี้แล้ว พบว่า มีส่วน
ที่เป็นจุดแข็ง และสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดเด่นมากยิ่งขึ้นได้ในหลายส่วน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบางจุดที่
ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อาทิ การจัดท าแผนกลยุทธ์ของส่วนแผนงานในระดับที่พร้อมเผยแพร่ การจัดท าแผนการ
จัดการความรู้เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ได้ค้นพบเหล่านี้จะเป็นประเด็นส าคัญที่ส่วนแผนงานจะได้น าไปด าเนินการในรอบ
การประเมินของปีการศึกษาต่อไป 
 ปีการศึกษา 2550 ส่วนแผนงานมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.81 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
3 คะแนน) มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 3 เต็ม ทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ (จากทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้) และตัว
บ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อแนะน าส าหรับการปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนแผนงานได้น า
ข้อแนะน าดังกล่าวมาด าเนินการ และได้มีการเพิ่มตัวบ่งชี้ใหม่โดยทันทีอีก 1 ตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 10 ส่วนที่เหลือได้
น าไปเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2551 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2551 ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้จัดการประชุมเมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2552 เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับ สมศ. ก.พ.ร. 
และ สกอ. และขอให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปรับปรุงตวับ่งชีข้องหน่วยงานให้สอดคล้องต่อไป ดังนั้น ส่วนแผนงานจึงได้น า
ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินคุณภาพ มาปรับปรุงตัวบ่งชี้ของส่วนแผนงานอีก
ครั้ง และส่วนแผนงานได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ได้มีการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
และจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อแนะน าในส่วนของการเพิ่มเติมและยกระดับตัวชี้วัดให้สูงยิ่งขึ้น
ไปสู่ระดับผลลัพธ์ตามภารกิจซึ่งส่วนแผนงานได้น าข้อแนะน าดังกล่าวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพส่วน
แผนงาน ปีการศึกษา 2552 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2552 คณะท างานประกันคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินคุณภาพส่วนแผนงาน มาปรับปรุงตัวบ่งชี้
และเกณฑ์มาตรฐานของส่วนแผนงานอีกครั้ง และส่วนแผนงานได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้
ดังกล่าว โดยได้มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก  
(ได้ 2.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อแนะน าในส่วน



 13 

ต่างๆ เพื่อยกระดับตัวบ่งชี้ให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนแผนงานจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคู่มือการ
ประกันคุณภาพส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2553 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 เป็นต้นไป และส่วนแผนงานได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวโดยได้น า
แนวความคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาบูรณาการร่วมกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อวัดประสิทธิภาพในองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญต่อการบริหาร และการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และน าข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการประเมินในรอบที่ผ่านมา และน ามาท าเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินในรอบปี
การศึกษา 2553 
 ปีการศึกษา 2554  คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน ได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับคู่มือแผนปฏิบัติงาน ส่วนแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เช่น มีเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินง านจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (Part) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการศึกษาและจัดท าระเบียบวิธีวจิัยสถาบนัตามเอกลักษณ์ของ มทส. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 และมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนแผนงานที่เชื่อมโยงกับ MIS ของมหาวิทยาลัย 
 

แผนภาพที่ 4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
องค์ประกอบส าคัญตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใน 7 ประเด็น ดังนี้ (1) 

การน าองค์การ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร (6) การจัดกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์ 
 ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัด Forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 เพื่อให้หน่วยงาน
เสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานอย่างเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 
 

Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges

4
Information, Analysis, and Knowledge Management

1
Leadership

2
Strategic
Planning

3
Customer&

Market Focus

5
Human 

Resource 
Focus

6
Process 

Management

7
Business 
Results
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ตารางที่ 3 การก าหนดกรอบการวัดผลเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 
การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน 
2. การน าองค์การ ตัวบ่งชี้ 7.1    ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงาน 

3. การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู ้

ตัวบ่งชี้ 7.2    การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

4. การมุ่งเน้นพฒันาบุคลากร ตัวบ่งชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนนุภารกิจหน่วยงาน 
5. การให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ 7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ 9.1    ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบ่งชี้ 12.1  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ 12.2  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานดา้นงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ 12.3  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัยสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ 12.4  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการจัดท าสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 

6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ ์

รวม 7 ประเด็น รวม 11 ตัวบ่งชี้ 
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 ตารางที่ 4 สรุปองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน  11  ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ชนิดของตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1     ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 7    การบริหาร และการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1   ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงาน กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2   การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 9.1   ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้ 12.1  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 
กระบวนการ, ผลผลิต, 

ผลลัพธ ์
ตัวบ่งชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานด้านงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการ, ผลผลิต, 

ผลลัพธ ์
ตัวบ่งชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั กระบวนการ, ผลผลิต, 

ผลลัพธ ์
ตัวบ่งชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อการให้บริการ 
กระบวนการ, ผลผลิต, 

ผลลัพธ ์
ตัวบ่งชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนุนภารกิจหน่วยงาน กระบวนการ, ผลผลิต, 

ผลลัพธ ์
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ส่วนที ่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี ้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 3 พันธกิจ  
4. มีการก าหนดตัวบ่ งชี้ ของการด า เนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน  

5. มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ครบ 3 พนัธกิจ  
6. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  อย่างน้อยปีละ  

2 คร้ัง  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

8. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรส่วนแผนงานทุกคนร่วมกันแผนกลยุทธ์ของส่วนแผนงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนแผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ส่วนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 
3. แปลงแผนกลยุทธ์ส่วนแผนงานเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง  3  พันธกิจ ได้แก่ พันธกิจการจัดท าแผน ติดตาม

และประเมินผล  พันธกิจการสนับสนุนการจัดท างบประมาณ  และพันธกิจการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและวิจัย
สถาบันฯ 

4. ก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้ง 3 พันธกิจ ได้แก่ พันธกิจการจัดท าแผน ติดตามและประเมินผล  พันธกิจการ

สนับสนุนการจัดท างบประมาณ และพันธกิจการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและวิจัยสถาบันฯ 
6. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ปีละ 2 ครั้ง (หลังสิ้นไตรมาส 2 และ 

สิ้นไตรมาส 4) 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร

เพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. แผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
หน้า 7-8 

2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
หน้า 20-29  

3. คู่มือแผนการปฏิบัติงาน ส่วนแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หน้า 14-19   
5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
6. คู่มือการประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 -2559) ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ใช้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. หัวหน้าหน่วยงานมีการด าเนินการตามภาระงานและมีการวางแผนล่วงหน้า  
2. หัวหน้าหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด

ไปยังบุคลากร มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. หัวหน้าหน่วยงานมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

 

4. หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. หัวหน้าหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  

6. หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ภารกิจหลักของส่วนแผนงานประกอบด้วยงานหลัก 3 ประการ คือ 1) การจัดท าแผนฯ และการประเมินผล  
2) การจัดท างบประมาณ และ 3) การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ โดยภารกิจในแต่ละปี จะมีงาน 2 ลักษณะ คือ 
1. ลักษณะของงานประจ าที่ต้องมีการด าเนินการตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  โดยในส่วนนี้ได้มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 2. งานพัฒนายกระดับคุณภาพงานจะมีการแจ้งและร่วมด าเนินการเป็นเรื่องๆ 
ไป ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการก าหนดแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว 

2. ส่วนแผนงาน โดยหัวหน้าส่วนแผนงานได้น าบุคลากรของหน่วยงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งแต่ละงานจะมีการก าหนดเป้าประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการ
ถ่ายทอดและมอบหมายสู่ตัวบุคคล มีการสร้างเครื่องมือในการประเมินติดตามผล และมีการติดตามผลงานในการ
แปลงแผนแต่ละมาตรการสู่การปฏิบัติ และจะได้มีการก าหนดตัวแทนของแต่ละงานเพื่อการก ากับติดตามและ
การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

3. ในการก ากับติดตาม หัวหน้าส่วนแผนงานได้มีการติดตามใน 2 ลักษณะ คือ 1) การประชุมในทุกวันส าหรับใน
กรณีที่งานมีความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการรับทราบผล การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการให้ข้อแนะน าใน
การด าเนินการในทุกวัน 2) การประชุมเฉพาะเรื่องเฉพาะงานที่พบว่ามีปัญหา ยังมีข้อจ ากัดที่ไม่อาจสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายก็จะมีการเรียกประชุมเป็นพิเศษ เพื่อการให้ข้อช่วยเหลือให้ค าแนะน าเพื่อให้
งานเกิดความส าเร็จ 

4. การสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมได้มีการพยายามให้บุคลากรของหน่วยงานได้เข้าไปมีบทบาท ในงานส าคัญๆ 
ทั้งภายในหน่วยงานเองและภายนอกหน่วยงาน เช่น การให้เป็นประธานคณะกรรมการ 5ส ของส่วนแผนงาน การ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ KM คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน (QA) หรือการเป็นฝ่าย
เลขานุการเกี่ยวกับคณะท างานทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศีกษา มทส. เป็นต้น ซึ่งบุคลากรของส่วน
แผนงานจะได้รับบทบาทเป็นคณะท างานหรือเป็นเลขานุการฯ โดยตรง ซึ่งจะมีบทบาทในการท างานมากขึ้น 

5. ส่วนแผนงานได้เน้นให้มีการจัดท าการจัดการความรู้โดยในแต่ละงานเก็บรวบรวมผลความส าเร็จ และจุดที่ยังต้อง
แก้ไขสู่กระบวนการเรียนรู้จัดท าเป็นโมเดลการจัดการความรู้ และได้องค์ความรู้ มาใช้เพื่อการท างาน ซึ่งผลงานที่
ผ่านมา ได้แก่ การจัดการความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการซึ่งคู่มือนี้สามารถน าไปใช้ได้ทั้งการจัดท าแผน
ภายในมหาวิทยาลัยและการจัดท าแผนนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

6. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการนึกถึงส่วนรวม เน้นการท างานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถตรวจสอบเรื่องต่างๆ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง ให้ทุกคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมตัดสินใจและเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้น และร่วมกันก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในส่วนแผนงาน
หรือนอกส่วนแผนงาน เช่น กรณีการเตรียมการเพื่อขยายพื้นที่ท างานของส่วนแผนงานกับหน่วยงานข้างเคียง 
โดยรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมตัดสินใจ เป็นต้น  
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. แผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ส่วนแผนงาน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
2. รายงานการประชุมส่วนแผนงาน ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 
3. ค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ค าสั่ง มทส. ที่  230/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนิน

กิจกรรม 5ส ประจ าหน่วยงาน มทส. ค าสั่ง มทส. ที่ 905/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนแผนงาน ลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ค าสั่ง มทส. ที่ 524/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มทส. ลงวันที่ 6 มถิุนายน 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 :  มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน  
3. มีการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และ
เผยแพร่ไปสูบุ่คลากรในหน่วยงาน 

 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตวับุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดมีาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ที่เปน็ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏบิัตทิี่ดีมาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนแผนงานได้มีการทบทวนแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีเป้าหมาย คือ วิธีการและแนวทางในการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ โดย 

2.1 บุคลากรงานวางแผน ติดตาม และประเมินผล 
2.2 บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้ 

3.1 มีการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนาร ี

3.2 มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนแผนงาน เจ้าหน้าที่งานวางแผน 
ติดตาม และประเมินผล 

3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) และมีเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง วิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สามารถน าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้จริง 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. คู่มือการจัดการความรู้ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏบิัติ ระยะ 10 ป ี 
(พ.ศ.2555-2564)” ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 



 23 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการ

ด าเนินงานเพื่อการตัดสนิใจ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

 
4. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน: 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนแผนงานได้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนา ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 -2559 โดยสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยในส่วนของการจัดการคลังข้อมูล 
และการมีข้อมูลเพื่อสู่การประมวลผลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ที่เพียงพอ 

2. ได้มีการสนับสนุนข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการบริหารแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยข้อมูลที่สนับสนุนเพื่อสู่การประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลความต้องการ
สารสนเทศด้านการคลัง สารสนเทศด้านการวิจัย สารสนเทศด้านเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศด้านสนับสนุน 
สารสนเทศด้านนักศึกษา สารสนเทศด้านบุคคล สารสนเทศด้านโปรแกรมการศึกษา สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ 

3. ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูล ส่วนแผนงาน จ านวน 2 ระบบ คือ ระบบ 
e-document และระบบการจัดท าแผนและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ระบบของผู้ใช้ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 โดยทุกระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และประชุม
ประเมินผลความพึงพอใจที่ได้รับเพื่อน ามาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4. น าสรุปผลที่ได้จากการประชุมประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต รวมจ านวน 1 ข้อ  

5. ได้มีการน าส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ระบบน าส่งข้อมูลเข้า
คลังข้อมูลอุดมศึกษา ระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. แผนกลยุทธ์การพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 
2. ตารางสรปุความต้องการและรายงานสารสนเทศ ตามกลุ่มของระบบ EIS ของส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี 
3. แบบประเมนิความพึงพอใจ “ระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนนิงาน” และ “ระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์” ของส่วนแผนงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
4. ตัวอย่างหน้าจอระบบน าส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา และตัวอย่างหน้าจอระบบการวางแผนเพื่อ

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 :  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้า

หน่วยงานและตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 
1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายชื่อดังตอ่ไปนี ้

- หัวหน้าส่วนแผนงาน 
- นายสมจิต มณีวงค ์
- นายวชัรพล เหลืองวัฒนะวฒุ ิ
- นางสาวชลลดา ดอนศรีจนัทร ์
- นางสาวฐนิิดา ประมวลทรัพย ์
โดยมีหัวหน้าส่วนแผนงานเปน็ประธาน และนางสาวฐนิิดา ประมวลทรัพย์เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน โดยได้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะท างานที่มาจากแต่ละงานเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อการท างานและการบริหารงาน  โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ระบุล าดับความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยก าหนดแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการปรับปรุง ทดสอบ แก้ไข หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2554 

4. มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ 2554 โดยจัดท ารายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (SUT-RM 2)และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (SUR-RM 6) 

5. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตลอดจนมีผลการติดตามและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้ส่งรายงานผลการด าเนินการไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

รายการหลักฐาน : 
1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน  
2. รายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของหน่วยงาน 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองของการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะท างานของหน่วยงาน 

 

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพทีส่อดคล้องกับมาตรฐานของ
มหาวิทยาลยั และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพที่ครบถ้วน  

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงาน และสง่ผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธท์ุกตัวบ่งชี้ 

 

6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนนุการประกนัคุณภาพภายใน 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคุณภาพ และผู้ใช้บริการตาม 
พันธกิจของหน่วยงาน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนแผนงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของส่วน
แผนงาน มีการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุง มีการแต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพภายในประจ าส่วนแผนงาน โดยก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน และก าหนดผู้ประสานงานด้านการประเมิน 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน มีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มี
กลไกในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยมีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ
ภายในของส่วนแผนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบตัวบ่งชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามคู่มือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี
การศึกษา 2554 

4. มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีการค านวณผลการประเมินทั้ง
แบบรายองค์ประกอบของคะแนนทุกตัวบ่งชี้และภาพรวม มีการเขียนรายงานที่ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ภาพรวมส่วนแผนงาน ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ
เป้าหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ สรุปจุดเด่น-แนวทางการเสริมจุดเด่น และ
จุดด้อย-ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจ าแนกตามองค์ประกอบ และข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส่วนแผนงาน มีการตรวจประเมินคุณภาพ ควบคุมคุณภาพของตัว
บ่งชี้ 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน า
ข้อสังเกตและเสนอแนะ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขมาพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ส่วน
แผนงาน 

6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน โดยสามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลระบบ E-Document และฐานข้อมูลระบบติดตามการรายงานผล Scorecard 
Cockpit โดยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการด าเนินการในทุกภารกิจ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น การให้
ค าปรึกษา ด้านการวางแผน ประเมินผล การจัดท างบประมาณ การวิจัยสถาบัน การจัดการความรู้ โดยพบปะ
หน่วยงานอื่น ๆ  นอกจากนี้ บุคลากรส่วนแผนงาน ที่เป็นตัวแทนในรูปแบบของคณะท างานได้มีการประชุมให้
ความเห็นและพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายในส่วนแผนงาน มีการประชุมคณะท างานฯ จ านวน 4 ครั้ง 
ดังนี้ 1) วันที่ 13 ตุลาคม 2554 2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 3) วันที่ 9 ธันวาคม 2554 และ 4) วันที่ 18 
มิถุนายน 2555 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานประกันคุณภาพภายใน 
2. คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2554  
3. รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพภายใน สว่นแผนงาน คร้ังที่ 7/2554 ครั้งที่ 8/2554 คร้ังที่ 9/2554  
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2553 ฉบับผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 :   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนติดตาม และประเมินผล 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีกระบวนการวางแผน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานที่ชดัเจน   
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน  
3.   บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนให้กับหน่วยงานได้  
4. หน่วยงานเป้าหมายมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน และแผนมีความ

เชื่อมโยงสามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้  

5. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีกระบวนการวางแผน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน  โดยมีการก าหนดแผนการ

ด าเนินงานด้านการจัดท าแผน และการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน   
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้

แก่บุคลากรด้านการวางแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนโดย
เข้าร่วมในกระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงาน 

3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนให้กับหน่วยงานได้โดยเป็นวิทยากรบรรยายและฝึก
ปฏิบัติด้านการท าแผนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. หน่วยงานเป้าหมายมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน และแผนมีความเชื่อมโยงสามารถถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

5. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย (บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป)  
คิดเป็นร้อยละ 96 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. Model การจัดท าแผนและเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  
2. ภาพการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการวางแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน การฝึก

ปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนโดยเข้าร่วมในกระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงานต่างๆ  
3. ภาพการวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการท าแผนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  
4. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  หน้า 10 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. มีกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับต่างๆ ในการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  

3. มีการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
4. มีผลการใช้จา่ยงบประมาณไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด  
5. มีผลการใช้จา่ยงบประมาณไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดปฏิทิน ตารางการจัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน   
2. การจัดท างบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับโดยส่วนแผนงานจะ

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ค าของบประมาณของหน่วยงาน ให้หน่วยงานทบทวนค าของบประมาณ และเข้า
มาชี้แจงงบประมาณรายหน่วยงาน หลังจากนั้นส่วนแผนงานท าการวิเคราะห์รวบรวม และจัดท าเป็นรูปเล่ม
เสนอคณะท างานจัดท างบประมาณ คณะกรรมาการพิจารณางบประมาณ กรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป ได้น าข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงงบประมาณให้สมบูรณ์
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 และประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในปีงบประมาณถัดไป  

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ด าเนินการตามกระบวนการพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เท่ากับร้อยละ 72.56 ของงบประมาณทั้งหมด 
 
 
 



 33 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. ตารางสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (ณ วันที่ 31 กันยายน 2554) 
2. ปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
3. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดท างบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  
4. สรุปรายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องที่จัดส่งให้หน่วยงานหลัก 
5. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
6. ผลการใช้จา่ยจริงปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 :  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานวิจัยสถาบันไว้ชัดเจน  
2. มีการด าเนินการให้งานวิจัยสถาบันด้านนักศึกษา ด้านบัณฑิต ผลงานวิจัยสถาบัน

อื่น ด าเนินไปเป็นล าดับตามแผนที่ก าหนดไว้เป็นระยะๆ และอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ และให้กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

 

4. มีการน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้ความรู้
ด้านการวิจัยสถาบัน (ถ้ามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการอื่น 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 

 

5. มีการศึกษาและจัดท าระเบียบวิธีวิจัยสถาบันตามเอกลักษณ์ของ มทส. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40  

6. มีการน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่
สอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานวิจัยสถาบันไว้ชัดเจน 
2. มีการด าเนินการให้งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจ า คือ รายงานนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 

2553 นักศึกษาเต็มเวลา 2554 การติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 โดยด าเนินไปเป็นล าดับตามแผนที่
ก าหนดไว้เป็นระยะๆ และอย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจัยสถาบันอื่น เช่น เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยสถาบันของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการวิจัยผ่านทางเว็บไซต์และให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานข้อมูล
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รายงานนักศึกษาเต็มเวลา  

4. มีการน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจจากการอบรมหลักสูตรให้ความรู้วิจัยสถาบัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 วันที่ 24 
พฤษภาคม 2554 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มา
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยสถาบัน 

5. มีการน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่สอดคล้องต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิจัยสถาบันแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีการ
เผยแพร่ผลการวิจัยโดยทั่วไป มีการติดตามการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ  4 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. แผนการด าเนนิงานการวิจยัสถาบัน ปงีบประมาณ 2555 
2. ผลงานวิจัยสถาบนั ลักษณะงานประจ า (ด้านนักศึกษา ดา้นบัณฑิต) และผลงานวจิัยสถาบันอื่น 
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบนัที่แลว้เสร็จ (บทคัดย่อ) ที่เว็บไซต์ ส่วนแผนงาน

http://web.sut.ac.th/dpn/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=48 
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบนัประเภทงานประจ าที่เวบ็ไซต์ ส่วนแผนงาน ข้อมูล/สารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 :  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดท าและให้บริการสารสนเทศ  
2. มีการด าเนินการจัดท าสารสนเทศตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดท าสารสนเทศ 
 

 

4. มีการเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริการ  
5. มีการน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือ

คณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวข้องมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศ  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดท าระบบสารสนเทศและให้บริการสารสนเทศ 
2. มีการด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศตามแผนที่ก าหนด โดยการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน โดยงาน

ในบางงานอย่างจะมีความล่าช้า เช่น เล่มสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค คือ มี
งานที่ส าคัญและจ าเป็นในการต้องการข้อมูลด่วน เช่น งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวางแผน ติดตาม และ
ประเมินผล 

3. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าสารสนเทศ  เช่น ระบบ  
e-document, เว็บไซต์ส่วนแผนงาน 

4. มีการเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริการ  เช่น บริการข้อมูลนักศึกษา, 
หลักสูตร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มีการน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากการประชุมส่วนแผนงาน คือ ให้มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการในระบบ EIS ที่พัฒนาโดยสถานส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย
สนับสนุนในส่วนของ ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. ปฏิทินแผนการด าเนินงานของงานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ  
2. ตัวอย่างหน้าจอระบบ e-document และหน้าเว็บไซต์ส่วนแผนงาน 
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ ศธ 0506(5)/ว 1492 ที่ นม 0020.02/ว 634 และ  

ที่ ศธ 0501(4)/ ว1458 
4. ตารางสรปุความต้องการสารสนเทศและรายงาน ตามกลุ่มของระบบ EIS ของส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 :  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. บุคลากรหน่วยงานร้อยละ 80 ได้รับการอบรม สัมมนา หรือดูงาน ตามที่

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรหน่วยงาน 

 

2. บุคลากรหน่วยงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3. มีการให้บริการสนับสนุนงานต่างๆ ของหน่วยงานแบบ Service mind 
และบุคลากรท างานอยา่งเต็มขีดความสามารถ  

4. มีการด าเนินงานและการท างานเป็นทีมงานในการให้บริการ 
 

5. มีการน าเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุในการให้บริการ  
6. มีการประเมินผลการให้บริการและน าผลการประเมินมาพัฒนาและ

ปรับปรุงการให้บริการ  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

         ส่วนแผนงานได้จัดท าสถิติการฝึกอบรมของเจ้ าหน้าที่ส่ วนแผนงาน ประจ าปีการศึกษา 2554  
(พ.ค. 54 – เม.ย. 55) จ านวนบุคลากรส่วนแผนงานได้รับการอบรม สัมมนาจ านวน 15 คน จากทั้งหมด 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33 และมีการด าเนินงานสนับสนุนการให้บริการงานต่างๆ ภายในส่วนแผนงานซึ่งมีการ ท างานเป็น
ทีมงาน อีกทั้งได้น าเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการให้บริการ  เช่น  ระบบ e-document  
ระบบบันทึกวันลา  ระบบจองห้องประชุมออนไลน์  ระบบใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ฯ และการเช็คงบประมาณ 
รวมทั้งได้จัดท าแบบประเมิน“ความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการ            ประจ าปีการศึกษา 
2554”   ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.32 และได้น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือไม่
บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน : 

1. การอบรม สัมมนา หรือดูงานตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรส่วนแผนงาน (มากกว่าร้อยละ 80) 

2. ภาพกิจกรรมก่อนท า 5ส  ระหว่างท า 5ส  และหลังท า 5ส ที่บุคลากรส่วนแผนงานทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการ (การให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ
แบบ Service mind)  

4. แผนการด าเนินงานสนับสนุนการให้บริการงานต่างๆ ภายในส่วนแผนงาน เดือนพฤษภาคม 2554 – 
เมษายน 2555  

5. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศช่วยสนับสนุนการให้บริการและด าเนินงานต่างๆ ภายในส่วนแผนงาน 
6. เอกสารประกอบ) 

 
 
 
 

ประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ 11/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2554 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ และในภาพรวม 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 
ตัวบ่งชี้ 1.1   มีการพัฒนาแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงานท่ี
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมี
การก าหนดตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความส าเร็จ
ตามแผน ** 

 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมีความ
สอดคล้องกับปณิธาน 
วิสัยทัศน์ มากที่สุด 

 มีการก าหนดแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานท่ี
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีความ
สอดคล้องปานกลาง 

ระดับ 6 ระดับ 5 ระดับ 7 4 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.2   ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 76.09 ร้อยละ 
75.00 

ร้อยละ 
93.75 

ร้อยละ 
94 

n/a n/a 

ตัวบ่งชี้ 7.1   ภาวะผู้น าของ
หัวหน้าหน่วยงาน * 

n/a n/a n/a n/a 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.3  มีการพัฒนา
หน่วยงานสู่องค์กร
การเรียนรู้ 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.4   ร้อยละของบุคลากร
ประจ าหน่วยงานท่ี
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะใน
วิชาชีพ 

ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 
92.86 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

n/a n/a 

ตัวบ่งชี้ 7.5  ศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพือ่การ
บริหารของ
หน่วยงาน ** 

n/a ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.8  มีการน าระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหาร
จัดการ ** 

 
 
 
 

n/a ระดับ 5 ระดับ 2 ระดับ 5 5 คะแนน 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 
ตัวบ่งชี้ 7.9  ระดับความส าเร็จของ

การถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์
หน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล 

n/a ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 n/a n/a 

ตัวบ่งชี้ 8.2  การใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอก
ร่วมกัน 

n/a n/a ระดับ 5 ระดับ 5 n/a n/a 

ตัวบ่งชี้ 9.1  มีระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของ
กระบวนการบริหาร
หน่วยงาน ** 

ระดับ 2 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 9.3  ระดับความส าเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 n/a n/a 

ตัวบ่งชี้ 12.1 มีกระบวนการ
วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ** 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 5 4 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 มีกระบวนการด้าน
งบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ** 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 5 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.3 การวิจัยสถาบัน ** ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน 4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 12.4 การจัดท าสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเพื่อการ
ให้บริการ **  

ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.5 การให้บริการ
สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน ** 

n/a ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
หมายเหตุ :  ปีการศึกษา 2555 คะแนนเต็ม 5 
 * หมายถึง ตัวบง่ชี้ใหม่ 
 ** หมายถึง มีการเปลีย่นชื่อตัวบ่งชี้จากเดิม 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสว่นแผนงาน 
 

องค์ประกอบ - ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน (ตาม
เกณฑ์การประเมิน) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 1   5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1   ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงาน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 7.2   การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรการ

เรียนรู ้
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสนิใจ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 7   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 9   5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้ 12.1 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

กระบวนการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล 

 
 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ
การด าเนินงานด้านงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.3 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ
งานวิจยัสถาบัน 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.4 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ
การจัดท าสารสนเทศมหาวทิยาลัย
เพื่อการให้บริการ 

 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
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องค์ประกอบ - ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน (ตาม
เกณฑ์การประเมิน) 

ตัวบ่งชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสมารถในการ
สนับสนนุภารกิจหน่วยงาน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 12 

  4.60 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ   4.90 คะแนน 
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ส่วนที่ 3 
จุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 
 จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่ว นที่ 2 สรุปจุดเด่น/
แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนนิการ 
1. ในภาพรวม มีการถ่ายทอดแผนการ

ด า เนิน งานที่ มี ความชั ด เจน  โดย
บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือต่อ
การปฏิบัติตามแผนการด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 จะ ไ ด้ มี ก า รป ระ เ มิ น ผลกา ร
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุ ท ธ์  แล ะรา ยง านผลต่ อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ไม่ปรากฏ - 

7. การบริหาร และการจัดการ 1. มี ก า ร ก า หน ด ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้ ที่
สอดคล้องกับหน่วยงานคือ วิธีการและ
แนวทางในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ 

2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
จัดการความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

 การพัฒนาคุณภาพของส่ วน
แผนงานให้ไปสู่การปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) เป็นองค์กรแห่ง
การ เรี ยนรู้ และ เผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงาน
อธิการบดี 

 
 
 

ไม่ปรากฏ - 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
3. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อ

น ามา ใช้ ในกา รบริ หาร  และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบบ
สามารถพัฒนาให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ 

4. มีการตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน โดยมีการวิ เคราะห์ 
จัดท าแผน ด าเนินการตามแผน และ
รายงานผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 มีการน าผลประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ฐ านข้ อมู ล  ม าพัฒน า ระบ บ
ฐานข้ อมู ล ให้ ส มบู รณ์ แล ะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะท างานประกันคุณภาพ ส่วน
แผนงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง 
เพื่อหารือประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 จ ะ มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง านประกั น คุณภาพ
การศึ กษา  ส่ วนแผนงานต่ อ
ผู้ บ ริ ห า ร  เ ป็ นป ร ะจ า อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

ไม่ปรากฏ - 

12. การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
 
 

1. มีการน า ICT มาใช้ในการปฏิบัติต่างๆ 
ของหน่วยงาน เช่น ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
 

 จะได้พัฒนาปรับปรุงระบบและ
วิธีการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ร ะ บ บ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

 
 
 

1. การด าเนินการจัดท าระเบียบ
วิธีวิจัยสถาบันยังไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนด ซึ่งต้องใช้
ร ะยะ เ ว ลา ในการศึ กษ า 
รวบรวม ข้อมูล 

1.1 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และตดิตาม
ผลการด าเนนิงานอย่าง
ใกล้ชิด 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
2. มีการประเมินความพึ งพอใจของ

ผู้ รับบริการในทุกๆ ด้าน เพื่ อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ภารกิจหลัก 

 จะมีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในทุก
ด้าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการของส่วนแผนงาน 



 

   

เอกสาร  รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) 
ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์โชค โพธิ์สอาด  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผน 

 

คณะท างาน คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน 
นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์   ประธานคณะท างาน 

  นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี   คณะท างาน 
  นางภัททิยา  วิมลญาณ   คณะท างาน 
  นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์  คณะท างาน 
  นางสาวฐินิดา  ประมวลทรัพย์  คณะท างาน 
  นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก   คณะท างานและเลขานุการ 

 

ปีที่พิมพ์  กรกฎาคม 2555  

 

จ านวน  20 เล่ม 

 

ออกแบบปก นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 0 4422 4039  โทรสาร 0 4422 4050  http://www.sut.ac.th/dpn  e-mail: plandiv@sut.ac.th  
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