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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน) ปการศึกษา 2556  

ภาพรวมกลุมสํานักงานอธิการบดีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. การเฉลี่ยคาคะแนนของตัวบงชี้ ควรกําหนดเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้เฉพาะของ 

แตละหนวยงาน และคาเฉลี่ยรวม  

2. ควรมีแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี เปนกรอบการดําเนินงานระยะกลางของหนวยงานสังกัด

สํานักงานอธิการบดี โดยอยูในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือใหมีเปาหมายการพัฒนารวมกัน มียุทธศาสตรท่ี

ชัดเจนและพัฒนาตัวบงชี้ท่ีสามารถสะทอนภารกิจของสํานักงานอธิการบดีได 

3. ควรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหเห็นภาพรวมของสํานักงาน

อธิการบดีในการประเมินระดับสถาบัน 

4. ควรสรางความเขาใจเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ตามตัวบงชี้ท่ี 7.2, 7.3 และ 9.1  

5. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ท้ัง 4 มิติ ไปพัฒนา

หนวยงานตาง ๆ ในแตละป 

6. เปาหมายควรกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานไดและไมใหหนวยงานตั้งเปาหมายท่ีต่ําเกินไป 

7. การทํารายงานการประเมินตนเอง ในสวนของการดําเนินงาน บางหนวยงานไมสอดคลองกับหลักฐานท่ีใช

อางอิง และไมกําหนดลําดับการอางอิงท่ีชัดเจน (ท้ังในเลมและระบบ SAR Online) 

8. แผนการจัดการความรู ควรกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี เพ่ือกําหนดประเด็น

ความรูหลักท่ีจําเปน เพ่ือพัฒนาคนและงานท่ีมีคนไมเขาใจหรือไมทราบแตมีความจําเปนและตองการ

บรรลุเปาหมาย 

9. เนื่องจากการดําเนินการตามภารกิจหลักของบางหนวยงานดําเนินการไดครบตามตัวบงชี้ จึงควรทบทวน

วิสัยทัศนใหชัดเจน และวิเคราะหวาปจจุบันการดําเนินการของหนวยงานไปถึงวิสัยทัศนท่ีตั้งไวหรือไม ถา

ยังไมเปนไปตามวิสัยทัศน ควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน

ท่ีกําหนดไว 

10. ควรมีการผลักดันใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจให มีประสิทธิภาพมากยิ่ งข้ึน เนื่องจากเปนความเสี่ยงในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

11. เนื่องจากมีการขยายภาระงานในแตละหนวยงาน ควรเรงการวิเคราะหอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับ

ปริมาณงาน 

12. กรณีมีหนวยงานใหมท่ีมีการดําเนินงานยังไมครบตามพันธกิจของหนวยงาน ควรประเมินเพ่ือการพัฒนา 

โดยไมนําคะแนนมานับรวม 
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สรุปผลการประเมินสวนแผนงาน 

 จุดเดน 

1. มีการนําเครื่องมือและระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานทําใหกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. หัวหนาหนวยงานใหความสนใจและเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ 

 

 แนวทางเสริม 

1. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

 

 จุดออน 

ไมมี 

 

 แนวทางแกไข 

ไมมี 

 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ควรหาแนวทางเพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของสวนงานกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 

2. เนื่องจากการดําเนินการตามภารกิจหลักของสวนดําเนินการไดครบตามตัวบงชี้ จึงควรทบทวน

วิสัยทัศนใหชัดเจนและวิเคราะหวาปจจุบันการดําเนินการของสวนไปถึงวิสัยทัศนท่ีตั้งไวหรือไม ถา

ยังไมเปนไปตามวิสัยทัศนควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุ

วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

3. ควรมีการเสริมสรางทักษะเฉพาะดานท่ีจําเปนสําหรับการทํางานทดแทนกันในตําแหนงเพ่ือใหเกิด

การกระจายภาระงานและฝกฝนบุคลากรของสวนใหมีความพรอมและความสามารถในหนาท่ีไดใน

อนาคต 

 

 

 



ค 
 

ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

องค 

ประกอบ 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการ 

บรรลุ

เปาหมาย 

= บรรลุ 

 =  ไมบรรล ุ

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน

กรรมการ 

หมายเหตุ 

(เชน เหตุผล

ของการประเมิน

ท่ีตางจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1.1 8 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (8 ขอ) 

8 ขอ   5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบท่ี 1 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 7 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (7 ขอ) 

7 ขอ   5 5  

7.2 5 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (5 ขอ) 

5 ขอ   5 5  

7.3 5 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (5 ขอ) 

5 ขอ   5 5  

7.4 6 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (6 ขอ) 

6 ขอ   5 5  

7.5 คาเฉลี่ย 

3.51 ข้ึนไป 

คาเฉลี่ย 3.76 คาเฉลี่ย 

3.76 

  4 4  

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบท่ี 7 

4.80 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 9 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (9 ขอ) 

9 ขอ   5 5  

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบท่ี 9 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

12.1 6 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (6 ขอ) 

6 ขอ   5 5  

12.2 6 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (6 ขอ) 

6 ขอ   5 5  

12.3 6 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (6 ขอ) 

6 ขอ   5 5  



 ง

องค 

ประกอบ 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการ 

บรรลุ

เปาหมาย 

= บรรลุ 

 =  ไมบรรล ุ

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน

กรรมการ 

หมายเหตุ 

(เชน เหตุผล

ของการประเมิน

ท่ีตางจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

12.4 6 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (6 ขอ) 

6 ขอ   5 5  

12.5 7 ขอ มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (7 ขอ) 

7 ขอ   5 5  

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบท่ี 12 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

4.92 
(ดีมาก) 

4.92 
(ดีมาก) 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากชวงคะแนน ดังน้ี 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานการประเมินตนเองสวนแผนงาน ปการศึกษา 2556 

 

 สวนแผนงาน  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง อยูภายใตการ

กํากับดูแลดานนโยบาย โดยรองอธิการบดีฝายวางแผนและผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนด

นโยบาย และแผนการจัดการศึกษา ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาวิเคราะห  เสนอแนะเก่ียวกับคําของบประมาณประจําป  ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน  จัดทําผังแมบท  พิจารณาดําเนินการจัดตั้ง และยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน  สวนแผนงาน ไดดําเนินการประเมินตนเอง มา

ตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปการศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) สวนแผนงานไดพัฒนาตัว

บงชี้ โดยผนวกรวมตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ ไดประเมินตนเองโดยมี

รายละเอียดองคประกอบ ตัวบงชี้ และระดับผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 2 

และผลสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดเดน/แนวทางแกไข ในภาพรวมของสวนแผนงาน ตามรายละเอียดที่

ปรากฏในสวนที่ 3 ซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนผลการประเมินตนเองของสวนแผนงาน ไดดังนี้ 

1. ในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสวนแผนงาน ไดคะแนน 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 

2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนน 5 จํานวน 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

2) ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน 

3) ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

4) ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

5) ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

6) ตัวบงชี้ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7) ตัวบงชี้ 12.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม ประเมินผล 

8) ตัวบงชี้ 12.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานดานงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 

9) ตัวบงชี้ 12.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน 

10) ตัวบงชี้ 12.4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการ

ใหบริการ 

11) ตัวบงชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสูองคกรแหง

ความสุข 

3. ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ดังนี ้

12) ตัวบงชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

 

 



 

   

สารบัญ 

  หนา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบัหนวยงาน) ปการศึกษา 2557 ภาพรวมกลุม

สํานักงานอธิการบดีและหนวยงานที่เกี่ยวของ................................................................................ 

สรุปผลการประเมินสวนแผนงาน................................................................................................... 

ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้................................................................................................... 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร................................................................................................................. 
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สวนที ่ 1 

ภาพรวมหนวยงาน 

 

1. ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  

29 กรกฎาคม 2533 โดยมาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแบงสวนงานเปน 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักวิชา 

3) สถาบัน 4) ศูนย  ทั้งนี้ สวนแผนงานเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง  

อยูภายใตการบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา 

ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะเก่ียวกับ 

คําของบประมาณประจําป ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จัดทําผังแมบท พิจารณาดําเนินการจัดตั้ง และ

ยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน   

 ปจจุบัน สวนแผนงานไดแยกเปน 4 งาน ไดแก 1) งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 2) งานวิเคราะห

งบประมาณ 3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4) งานธุรการ โดยพัฒนาการของงานตามภารกิจตั้งแตเร่ิม

ดําเนินการจนถึงปจจุบันเปนดังนี้  

1)  งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 

ในปจจุบันไดพัฒนาการจัดทําแผนที่ครบวงจรยิ่งข้ึน (PDCA) โดยเร่ิมตั้งแตการจัดทําแผนที่มีการ

พัฒนาใหเปนแผนเชิงยุทธศาสตร  ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธ และตัวบงชี้ที่ชัดเจน  

ตามหลักลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ มิติผูรับบริการ มิติกระบวนการภายใน มิตินวัตกรรม

และการเรียนรู และมิติการเงิน และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัย ตั้งแตในปงบประมาณ 2550 เปนตนมา สวนแผนงานไดพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเปน

การประเมินผลในเชิงความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช Scorecard  Cockpit ซึ่งจะแสดง

ใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจนพรอมทั้งพัฒนาระบบในสวนของการติดตามการใชจายงบประมาณที่เปนตัวสะทอนผลงาน

การบริหารจัดการของตัวบงชี้ตางๆ วาอยูในระดับใดเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

2)  งานวิเคราะหงบประมาณ     

ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณโดยในระยะแรกเปนระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 

(Line-Item  Budgeting) ซึ่งมีการแสดงคาใชจายไวอยางชัดเจนจึงชวยในการควบคุมการใชจายของหนวยงานได

ดีแตมีขอเสียคือ ไมสามารถวัดความสําเร็จของงานไดเพราะไมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรกับ

ผลที่ตองการใหเกิดข้ึน รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใชจายเงินทําใหหนวยงานขาดความคลองตัวในการ

บริหาร ดังนั้น แนวทางการจัดทํางบประมาณในระยะตอมาจึงไดถูกพัฒนาเปนระบบงบประมาณแบบแผนงาน 

(Program Budgeting) ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเขากับการวางแผน และไดถูกพัฒนาสูระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based  Budgeting) ซึ่งมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและ

ผลลัพธ มีตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถวัดและประเมินผลการทํางานไดชัดเจน มีความยืดหยุนใน

กระบวนการทํางานและเนนความรับผิดชอบของเจาภาพหลัก และตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบันไดพัฒนาไปสูระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) ซึ่ง
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มุงเนนการจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล คุมคา ใหความสําเร็จตามเปาหมายทุกระดับตั้งแตเปาหมายของ

หนวยงานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนผลสําเร็จตามเปาหมายแผนยุทธศาสตรของ มทส. และมุงเนน

หลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 

3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

ไดดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันโดยเริ่มแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันชุดแรกในป 

พ.ศ. 2539 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหนาที่  พิจารณาและใหความเห็นชอบ

โครงการวิจัยสถาบันที่มีผู เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงาน

ความกาวหนาของการวิจัยสถาบันและรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือผูประเมิน เพื่อดําเนินการในเร่ืองใดๆ ที่อยูในขอบเขต

ของอํานาจและหนาที่ของกรรมการชุดนี้ และหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ

มอบหมาย  ปจจุบันคณะกรรมการวิจัยสถาบันเปนกรรมการชุดที่ 9 หมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  

ในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีแนวคิดเพื่อพัฒนาหนวยงาน และเปนการให

โอกาสแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการวิจัยสถาบันจึงได

เห็นชอบใหมีคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันข้ึนมาชุดหนึ่งเพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ

ใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พิจารณาและใหความเห็นชอบขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก

ที่มีผูเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงานความกาวหนา และ

รายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับ

โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กใหคณะกรรมการวิจัยสถาบันทราบ และหนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบันตามที่

คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย  ทั้งนี้ สําหรับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได

ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พ.ศ. 2555 โดยจะจัดสรรทุนใหคร้ังละ 1 

ทุน ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท  ปจจุบัน พ.ศ. 2556 มีผลงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ จํานวน 68 เร่ือง 

(โครงการวิจัยปกติ จํานวน 38 เร่ือง โครงการวิจัยขนาดเล็ก 30 เร่ือง) ซึ่งไดเผยแพรบทคัดยอผานทางเว็บไซตสวน

แผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557)  เผยแพรเลมรายงานที่สวนแผนงาน และศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาในหมวด 

“คลังปญญา มทส.” 

ดานสารสนเทศไดดําเนินการจัดทาํและวิเคราะหขอมูลดานนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน 

ผูสําเร็จการศึกษา และดานอ่ืนๆ เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลสารสนเทศ นํารายงานตอมหาวิทยาลัย และหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ พรอมทั้งใหบริการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เชนกัน  นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาระบบ ICT ตางๆ ข้ึนมา เพื่อรวบรวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สรางเครือขาย 

สงเสริมการเรียนรูรวมกันในองคกร การทํางานเปนทีม บุคลากรทุกคนสามารถเขาใชระบบ ใหขอคิดเห็นเพื่อการ

พัฒนาที่ดียิ่งข้ึนไป และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปจจุบันมีระบบสําหรับใช

งานที่แลวเสร็จจํานวน 9 ระบบ และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้ึนใหมอีก 2 ระบบ ไดแก ระบบ

งบประมาณมหาวิทยาลัย และระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน โดยทั้ง 2 ระบบนี้ จะเปนสวน
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หนึ่งของระบบ MIS เปนฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Single Data warehouse) ที่ใหบริการดานการจัดทํา

แผน และดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

4)  ดานธุรการ 

รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-สง เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร รางโตตอบจดหมาย ดูแลและอํานวย

ความสะดวกในงานประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การดําเนินการดานธุรการ ดานการเงิน และพัสดุ

ใหบริการดานการพิมพเอกสารและสําเนาเอกสาร การประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก มีการ

ใหบริการงานสนับสนุนงานตางๆ ภายในสวนแผนงาน Service Mind การทํางานแบบครบวงจรและการทํางาน

เปนทีมงานเปนความสามัคคี รวมแรง รวมใจ 

ตั้งแต ปการศึกษา 2549 ไดมีการนําระบบ ICT มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อชวยลดข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ไดแก ระบบ E-Document มีการจัดเก็บเอกสารในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส ทําใหสะดวกตอการคนหา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

2. วิสัยทัศน และพันธกิจ 

วิสัยทัศน 

สวนแผนงานเปนตนแบบชั้นนําดานการวางแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

พันธกิจ 

1.  การจัดทําแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.  การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3.  การวิจัยสถาบันและการจัดทําสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

3. แผนพัฒนาหนวยงาน 

3.1 การพัฒนาสวนแผนงานไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมียุทธศาสตรคือ มีองคความรูไมนอย

กวา 1 เร่ือง/งาน/ป บุคลากรสวนแผนงาน ไมนอยกวารอยละ 80 มีความรู ความเขาใจในองคความรูที่เลือกเรียนรู 

ในระดับดี กระบวนงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ความรู + คน + การปฏิบัติจริง) มีผลงานเปนเอกสารที่สามารถ

ใชเผยแพรและอางอิงได ไมนอยกวา 1 เร่ือง/งาน/ป โดยมีแผนจัดการความรูสวนแผนงาน มีการบริหารจัดการ

ความรูโดยใชโมเดลเกลียวความรู ใช Knowledge Management ขับเคลื่อน Learning Organization มีคลัง

จัดเก็บความรูและเขาถึงไดรวดเร็ว จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

3.2 สรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เปนเคร่ืองมือในการทํางาน เพื่อพัฒนาสวน

แผนงานไปสูการเปนสํานักงานอัตโนมัติ โดยมียุทธศาสตรคือ มี ICT ที่เหมาะสม โดยนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ

เรียนรูและปฏิบัติงาน พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT ไมนอยกวา 2 รายการ/ป โดยมีความคิดที่จะมุงพัฒนา

สํานักงานอัตโนมัติ มีระบบ E-Document พัฒนาระบบที่มีใหสมบูรณยิ่งข้ึน เนนการทํางานแบบ Online พัฒนา

บุคลากรใหมีความรูดาน ICT และมีพฤติกรรมองคกรที่ใช ICT ในการทํางาน 

3.3 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพและผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑที่

กําหนด เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการดําเนินงานตามภารกิจสวนแผนงานใหไปสูความเปนเลิศ  

มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไมต่ํากวา 2.5 - 3 โดยมีวัฒนธรรมองคกรแบบมุงเนนผลงาน มุงทํางานเปนทีม และเปนทีม

เรียนรู พัฒนาและใชระบบประกันคุณภาพฯ สวนแผนงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพ สวนแผนงาน 
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แผนภาพที่ 1 แผนภาพปจจัยเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสวนแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 Strategy Map การพัฒนาสวนแผนงาน 
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* รายละเอียดปรากฏตามเลมแผนกลยทุธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555 – 2559 
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4. ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับคุณภาพการจัดทาํแผนกลยุทธใหไปสูการเปนตนแบบของสถาบนัอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดสรรงบประมาณใหสนองนโยบายและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล 

ยุทธศาสตรที่ 3: การสงเสริมและพัฒนาการวิจัยสถาบนัเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับขีดความสามารถดานการจัดทาํและใหบริการสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5: การสงเสริมและสนบัสนุนการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหมีประสทิธิผล 

5. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

5.1 สังคมใหการยอมรับการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 

5.2 งบประมาณที่มหาวทิยาลัยจัดสรรสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยาง

ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

5.3 สังคมยอมรับและใหความเชื่อมัน่ผลงานวิจัยสถาบัน 

5.4 ผูรับบริการมีความเชื่อมัน่ในสารสนเทศ 

5.5 ผูรับบริการภายในสวนแผนงานใหความเชื่อมั่นและยอมรับในบริการจากงานสนบัสนุนการบริหาร

จัดการ 

6. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

6.1 โครงสรางการบริหารงาน 

สวนแผนงานเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวางแผน และมี

หัวหนาสวนแผนงานกํากับดูแล  

6.2 การแบงสายงาน 

สวนแผนงาน มีการแบงงานออกเปน 4 งาน ประกอบดวย งานวางแผน ติดตามและประเมินผล งาน

วิเคราะหงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานธุรการ ซึ่งแตละงานกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ 4 คน 4 คน 5 

คน และ 5 คนตามลําดับ โดยมีรายละเอียดงานตางๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
 

แผนภาพที่ 3  แสดงโครงสรางการบริหารงานของสวนแผนงาน 

 

      

      

                                   

      

      

      

      

       

 

 

งานวิเคราะห

งบประมาณ 

งานวางแผน ติดตาม

และประเมินผล 

งานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศ 

หัวหนาสวนแผนงาน 

นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย 

1. นายวัลลพ  ลอมตะคุ 

2. นางจิณหนิภา  ปราสาทหินพิมาย 

3. นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ 

4. นางสาวชนิภา  วสันตศิริกุล 

 

1. นางภัททิยา  วิมลญาณ 

2. นางสาวพัชรี  ดงกระโทก 

3. นางสาววริษฐา  เกษมครบุรี 

4. นางสาวชลลดา  ดอนศรีจันทร 

5. นางชออุบล  บูราณ 

 

1. นางสาวจุไรรัตน  วิสัยดี 

2. นางสาวจงชญา  วีระชัย 

3. นายสมจิต  มณีวงค 

4. นายวัชรพล  เหลืองวัฒนะวุฒิ 

5. นางประวีณา  หอมตา 

งานธุรการ 

1. นางภารดี  ศิริพลไพบูลย 

2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ 

3. นางไพเราะ  ทองนุช 

4. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก 
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6.3 ภารกิจหลัก 

6.3.1 งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป เชน รับ-สงเอกสาร จัดเก็บเอกสาร รางโตตอบหนังสือ

ทั่วไป ดูแลแบบฟอรมประเภทตางๆ เปนตน 

2. ดําเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจายวัสดุสํานักงาน 

3. ดําเนินการเก่ียวกับงานบุคคลของพนักงานสวนแผนงาน 

4. ประสานงานประชุมที่เก่ียวของกับสวนแผนงาน 

5. ประสานงานทั่วไปกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  

6. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.2 งานวิเคราะหงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดทําคําของบประมาณแผนดิน 

2. จัดทําคําขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผนดิน 

3. จัดทําคําชี้แจงงบประมาณแผนดินตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจําป 

4. การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 

5. จัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย  

6. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ 

8. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.3 งานวางแผน ติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ป และแผน 5 ป)  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

3. จัดวางระบบเก่ียวกับการติดตามประเมินผล 

4. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ

มหาวิทยาลัย 

5. จัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. จัดเก็บรวบรวม ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัยเพื่อใชประกอบการวางแผนการศึกษา 

และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. จัดทํารายงานวิจัยสถาบนัเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน เร่ืองภาวะการทํางาน

ของผูสําเร็จการศึกษา และเร่ืองความพึงพอใจของนายจางตอการจางงานผูสาํเร็จการศึกษา 

และความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษาตอบัณฑิต 

3. ประสานดานการวิจัยสถาบันกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําและปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยสถาบัน 

5. เปนเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
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6. รวมวางระบบและพัฒนาระบบคลังขอมูลและระบบประมวลผลสารสนเทศเพื่อการวางแผน

และการตัดสินใจ 

7. เปนแหลงสารสนเทศกลางของการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย 

8. จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห และจําแนกหมวดหมูขอมูลสถิติดานตางๆ เชน ขอมูลนักศึกษาใหม

ประจําป และขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา เปนตน 

9. ประสานดานสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

10. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

7. บุคลากร 

ในปการศึกษา 2556 สวนแผนงานมีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 19 คน จําแนกเปนคุณวุฒิระดับ ปริญญา

โท 6 คน (รอยละ 31.58) ระดับปริญญาตรี 13 คน (รอยละ 68.42) โดยในจํานวนดังกลาวนี้ เมื่อจําแนกตาม

ตําแหนง ประกอบดวยหัวหนาสวน 1 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 12 คน เจาหนาที่วิเคราะหระบบ 1 คน และ

พนักงานธุรการ 5 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสวนแผนงานทั้งหมด ปการศึกษา 2556 

                                                                                                                  หนวย: คน 

จํานวนบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ํากวา  

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - 11 6 - 17 

2. ลูกจางชั่วคราว - 2 - - 2 

รวม - 13 6 - 19 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
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8. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ประยุกตใชระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีอยู มาใชเปนเคร่ืองมือ

มาตรฐานในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน  

1.2 ดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไว 

เชน แนววิธีการกําหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองและตอบสนองตอมหาวิทยาลัย และการรับการประเมิน

ตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานและ/หรือผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

1.3 กําหนดใหคณะทํางานประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงานเปนผูจัดทําแผนการประกันคุณภาพ 

การกํากับ ควบคุม ดูแลและประสานงานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน 

และการประสานกับหนวยงานภายนอกในดานการประกันคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ใหมีการกําหนดปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการดําเนินงานของสวนแผนงาน พรอมทั้งเกณฑ  

ตัวบงชี้ กําหนดผูรับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ 

1.5 ใหมีการนําผลการประกันคุณภาพและขอแนะนําจากผูประเมินคุณภาพ มาใชประกอบการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินการของสวนแผนงาน เพื่อใหเกิดการยกระดับความสําเร็จที่สูงยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 

1.6 ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสวนแผนงานที่ไดดําเนินการไป

แลว และที่อยูระหวางการดําเนินการ แกบุคคลและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหทราบผลสําเร็จและความคืบหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพของสวนแผนงานตอ

สาธารณชนโดยทั่วไป 

 

9. คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 บทบาทและหนาที่ของคณะทํางานประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน เปนดังนี้  

9.1 จัดทําแผนดําเนินการและกําหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของสวนแผนงาน ที่

สอดคลองกับแผนปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9.2 กําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนแผนงานใหเหมาะสม และ

สอดคลองตอบสนองตอตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ 

9.3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน 

9.4 กํากับติดตาม และใหขอเสนอแนะในการดําเนินการตางๆ เพื่อใหมีผลการประเมินคุณภาพไดใน

ระดับตามเกณฑและเปาหมายที่กําหนดไว 

9.5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสวนแผนงาน 

9.6 เตรียมความพรอมของสวนแผนงานเพื่อรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

9.7 หนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โดยคณะทํางานประกันคุณภาพประจําสวนแผนงาน ประกอบดวย 

 1. หัวหนาสวนแผนงาน    เปนประธาน 

 2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ   เปนคณะทํางาน 

 3. นางภัททิยา  วิมลญาณ    เปนคณะทํางาน 

 4. นางสาวจุไรรัตน  วิสัยด ี    เปนคณะทํางาน 

 5. นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ   เปนคณะทํางาน 

 6. นางสาวชนิภา  วสันตศิริกุล   เปนคณะทํางานและเลขานุการ 

 

10. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กิจกรรม 
ชวงเวลาตามแผน (ปการศึกษา) 

2555 2556 2557 

1. การจัดทําคูมือประกันคุณภาพ สวนแผนงาน (Plan) พฤษภาคม 
2555 

พฤษภาคม 
2556 

พฤษภาคม 
2557 

2. การจัดเก็บขอมูลและประเมินตามตัวบงชี้ คร้ังที่ 1 

(ชวงระหวางเดือน มิถุนายน–กันยายน) พรอมทั้ง

ปรับปรุงการดาํเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

ตุลาคม 
2555 

ตุลาคม 
2556 

ตุลาคม 
2557 

3. การเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ คร้ังที ่2 (ชวงระหวางเดือน 

ตุลาคม -มกราคม) พรอมทัง้ปรับปรุงการดาํเนินการ

ตามความเหมาะสม (Do) 

กุมภาพันธ 
2556 

กุมภาพันธ 
2557 

กุมภาพันธ 
2558 

4. การเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ คร้ังที ่3 (ชวงระหวางเดือน 

กุมภาพันธ -พฤษภาคม) พรอมทั้งปรับปรุงการ

ดําเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

พฤษภาคม 
2556 

พฤษภาคม 
2557 

พฤษภาคม 
2558 

5. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) สวนแผนงานสง

ใหฝายวิชาการ (Do) 
มิถุนายน 
2556 

มิถุนายน 
2557 

มิถุนายน 
2558 

6. การประเมินคุณภาพภายใน สวนแผนงาน โดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Check) 
สิงหาคม 
2556 

สิงหาคม 
2557 

สิงหาคม 
2558 

7. การนําผลการประเมินคุณภาพที่ได ไปใชทบทวน

ปรับปรุงการดาํเนินการตามแนวทางการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย (Act) 

สิงหาคม 

2556 

สิงหาคม 

2557 

สิงหาคม 

2558 

 

หมายเหตุ : สวนที่แรเงา หมายถึง ชวงระยะเวลาที่คาบเก่ียวกันระหวางปการศึกษา 
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11. กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดวยในปการศึกษา 2549 เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ

ภายในใหครอบคลุมไปถึงหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี ดังนั้น สวนแผนงาน ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งใน

สํานักงานอธิการบดี จึงไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน และไดมีการประเมินคุณภาพ

ภายในเปนคร้ังแรก ในระยะเร่ิมแรก ระบบประกันคุณภาพของสวนแผนงานที่ไดพัฒนาโดยใชแนวคิดเชิงระบบ 

(System Approach) ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) และปจจัยผลผลิต 

(Output/Outcome) และไดกําหนดเปนตัวบงชีท้ั้งสิ้น 15 ตัวบงชี้ ใน 4 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัย ปณิธาน วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป (2) ปจจัยระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร (3) ปจจัยการประกันคุณภาพ และ (4) ปจจัยบริหารจัดการภารกิจหลัก ซึ่งภายหลังจากที่ไดมีการ

ประเมินตนเอง (SAR) ในคร้ังแรกนี้แลว พบวา มีสวนที่เปนจุดแข็ง และสามารถนํามาพัฒนาตอยอดใหเปนจุดเดน

มากยิ่งข้ึนไดในหลายสวน นอกจากนี้ ยังพบวามีบางจุดที่ตองแกไขใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน  อาทิ การจัดทําแผนกล

ยุทธของสวนแผนงานในระดับที่พรอมเผยแพร การจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาไปสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู และการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เปนตน ซึ่งสิ่งที่ได

คนพบเหลานี้จะเปนประเด็นสําคัญที่สวนแผนงานจะไดนําไปดําเนินการในรอบการประเมินของปการศึกษาตอไป 

 ปการศึกษา 2550 สวนแผนงานมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก(ได 2.81 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 3 คะแนน) มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 3 เต็ม ทั้งสิ้น 14 ตัวบงชี้ (จากทั้งหมด 17 

ตัวบงชี้) และตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ควรปรับปรุงทั้งสิ้น 3 ตัวบงชี้ นอกจากนี้ ผลการประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ ไดมีขอแนะนําสําหรับการปรับปรุงคุณภาพตัวบงชี้ใหดี

ยิ่งข้ึน  ซึ่งสวนแผนงานไดนําขอแนะนําดังกลาวมาดําเนินการ และไดมีการเพิ่มตัวบงชี้ใหมโดยทันทีอีก 1 ตัวบงชี้ 

ในองคประกอบที่ 10 สวนที่เหลือไดนําไปเพิ่มเติมในคูมือการประกันคุณภาพสวนแผนงาน ปการศึกษา 2551 

ตอไป 

 ปการศึกษา 2551 ฝายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ ไดจัดการประชุม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  เพื่อชี้แจงทําความเขาใจตัวบงชี้ที่ปรับใหมของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคลองกับ  

สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.  และขอใหหนวยงานตางๆ นําไปปรับปรุงตัวบงชี้ของหนวยงานใหสอดคลองตอไป ดังนั้น  

สวนแผนงานจึงไดนําขอมูลดังกลาว รวมทั้งขอแนะนําจากคณะผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาประเมินคุณภาพ มาปรับปรุงตัว

บงชี้ของสวนแผนงานอีกคร้ัง และสวนแผนงานไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของตัวบงชี้ดังกลาว ไดมี

การประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได 2.89 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดใหขอแนะนําในสวนของการเพิ่มเติม

และยกระดับตัวชี้วัดใหสูงยิ่งข้ึนไปสูระดับผลลัพธตามภารกิจซึ่งสวนแผนงานไดนําขอแนะนําดังกลาวมาปรับปรุง

เพิ่มเติมในคูมือการประกันคุณภาพสวนแผนงาน ปการศึกษา 2552 ตอไป 

 ปการศึกษา 2552 คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน สวนแผนงาน ไดปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ

มาตรฐานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาประเมินคุณภาพสวนแผนงาน  

มาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสวนแผนงานอีกคร้ัง และสวนแผนงานไดมีการดําเนินการใหเปนไปตาม

เปาหมายของตัวบงชี้ดังกลาว โดยไดมีการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดมีผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับดีมาก (ได 2.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)และจากการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกไดใหขอแนะนําในสวนตางๆ เพื่อยกระดับตัวชี้วัดใหสูงยิ่งข้ึน ซึ่งสวนแผนงานจะไดนําขอเสนอแนะ

ดังกลาวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคูมือการประกันคุณภาพสวนแผนงาน ปการศึกษา 2553 ตอไป 

 ปการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทําการปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใชในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป และสวนแผนงานไดปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับขอมูล

ดังกลาวโดยไดนําแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาบูรณาการรวมกับตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อวัดประสิทธิภาพในองคประกอบตางๆ ที่สําคัญตอการบริหาร และการ

ใหบริการที่ครบถวนสมบูรณ และนําขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการประเมินในรอบที่ผานมา และนํามาทํา

เปนตัวบงชี้ในการประเมินในรอบปการศึกษา 2553  

 ปการศึกษา 2554 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงานไดปรับเกณฑมาตรฐานใน

องคประกอบที่  12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพื่อใหรองรับกับแผนกลยุทธสวนแผนงาน ระยะ 5 ป  

พ.ศ. 2555-2559 และสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้

ดําเนินการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

 ปการศึกษา 2555 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน ไดปรับปรุงตัวบงชี้ใหสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย และปรับเกณฑมาตรฐานใหสูงข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งนําขอแนะนําจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาประเมินคุณภาพสวนแผนงาน มาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสวนแผนงาน 

 ปการศึกษา 2556 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน ไดพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้ตาม

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ผานมา โดยปรับเพิ่มตัวบงชี้ใหม 1 ตัวบงชี้ และ

ยกระดับเกณฑมาตรฐานใหสูงข้ึน รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดเร่ือง Happy Workplace ของมหาวิทยาลัย 
 

แผนภาพที่ 4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบสํ า คัญ ตามกรอบแนวคิดในการพัฒ นาคุณ ภาพการบ ริหารจัดการภาค รัฐ ใน  

7 ประเด็น ดังนี้ (1) การนําองคการ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

ส วน ได ส วน เสี ย  (4) การวัด  การวิ เค ราะห และการจั ดการความ รู  (5) การมุ ง เน นพัฒ นาบุ คลากร  

(6) การจัดกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ 

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 การกําหนดกรอบการวัดผลเพ่ือการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

 

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 

การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ตัวบงชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

2. การนําองคการ ตัวบงชี้ 7.1  ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน 

3. การวัด การวิเคราะหและ

การจัดการความรู 

ตัวบงชี้ 7.2  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

4. การมุงเนนพฒันาบุคลากร ตัวบงชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสู

องคกรแหงความสุข 

5. การใหความสําคัญกับ

ผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสีย 

ตัวบงชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ 7.5  ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ตัวบงชี้ 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ตัวบงชี้ 12.1  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 12.2  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงานดาน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ 12.3  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัยสถาบัน 

ตัวบงชี้ 12.4  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการจัดทําสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพื่อการใหบริการ 

6. การจัดกระบวนการ 

7. ผลลัพธ 

รวม 7 ประเด็น รวม 12 ตัวบงชี้ 
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ตารางที่ 4 สรุปองคประกอบคุณภาพ 4 ดาน  12 ตัวบงชี้ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ ชนิดของตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ  

ตัวบงชี้ 7.1   ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 7.2   การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู ผลผลติ 

ตัวบงชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 7.5   ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ผลผลติ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 9.1   ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 12.1  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดาํเนินงานดานงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อการใหบริการ 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสูองคกร

แหงความสุข 

กระบวนการ 
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สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน :   

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-2564) 

 

2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําประดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายใน

หนวยงาน   

 

3. มีการทบทวน/กําหนดผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจําป ครบทุกภารกิจของ

หนวยงาน               

 

4. มีตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  และคาเปาหมายของแตละตัวบ งชี้                  

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

5.  

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจ  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย                

ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการติดตามการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการติดตามการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงาน

และคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจําป 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับภารกิจของสวนแผนงาน คือ การจัดทําแผนเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย และการวิจัยสถาบันและการจัดทําสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนของสวนแผนงาน โดยในการจัดทําแผนไดมีการ

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2564) โดยสอดคลองกับเปาประสงคแผนงานของ

มหาวิทยาลัยในดานการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1) 
2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําประดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน ตั้งแตเร่ิมกระบวนการ      

จัดทําแผน (ดังเอกสารประกอบที ่1.1.2) 
3. มีการทบทวน/กําหนดผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจําป ครบทุกภารกิจของหนวยงาน ทั้งภารกิจดานการจัดทํา

แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย และการวิจัยสถาบันและการจัดทํา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  (ดังเอกสารประกอบที ่1.1.3) 
4. มีตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งการจัดทําคูมือการประเมินผลแผน และการประเมินผลแผนในแตละตัวบงชี ้ 
(ดังเอกสารประกอบที ่1.1.3) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจทั้งภารกิจดานการจัดทําแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย และการวิจัยสถาบันและการจัดทําสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบที ่1.1.5) 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและ

คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณและเรงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อพิจารณา         

(ดังเอกสารประกอบที ่1.1.6) 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปและรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและ

คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณและเรงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการเพื่อพิจารณา             
(ดังเอกสารประกอบที ่1.1.5) 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการติดตามการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป (ดังเอกสารประกอบที ่1.1.5) 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(8 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  
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รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1 แผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 สวนแผนงาน  (หนา 50) 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.2 คูมือการประเมินผลแผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 สวนแผนงาน 

(ใชสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2556)  (หนา 52) 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.3 แผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 สวนแผนงาน หนา 14-19  

  (หนา 53) 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.5 รายงานการประเมินผลแผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559  สวน

แผนงาน (ปงบประมาณ พ.ศ.2556) หนา 1-3  (หนา 59) 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.6 รายงานการประเมินผลแผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559  

  สวนแผนงาน (ปงบประมาณ พ.ศ.2556)  (หนา 62) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน :   

เกณฑมาตรฐาน 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดครบถวน  
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากร มีความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน มีการนําขอมูลสารสนเทศ

เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน

หนวยงาน 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 
 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน

มหาวิทยาลยั และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

7. มหาวิทยาลยัประเมินผลการดาํเนินงานของผูบริหารหนวยงานตามระบบการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. ภารกิจหลักของสวนแผนงานประกอบดวยงานหลัก 3 ประการ คือ 1) การจัดทําแผนฯ และการประเมินผล  

2) การจัดทํางบประมาณ และ 3) การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ โดยภารกิจในแตละป จะมีงาน 2 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะของงานประจําที่ตองมีการดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยในสวนนี้ไดมีการจัดทําแผนการ

ดําเนินการไวลวงหนาตลอดทั้งป (ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.1)  2. งานพัฒนายกระดับคุณภาพงานจะมีการแจง

และรวมดําเนินการเปนเร่ืองๆ ไป ซึ่งทั้งหมดนี้ไดมีการกําหนดแผนไวลวงหนาแลว 

2. สวนแผนงาน โดยหัวหนาสวนแผนงานไดนําบุคลากรของหนวยงานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใน

ระยะ 5 ป ซึ่งแตละงานจะมีการกําหนดเปาประสงค กําหนดตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการ

ถายทอดและมอบหมายสูตัวบุคคล มีการสรางเคร่ืองมือในการประเมินติดตามผล และมีการติดตามผลงานในการ

แปลงแผนแตละมาตรการสูการปฏิบัติ และจะไดมีการกําหนดตัวแทนของแตละงานเพื่อการกํากับติดตามและ

การรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

3. ในการกํากับติดตาม หัวหนาสวนแผนงานไดมีการติดตามใน 2 ลักษณะ คือ 1) การประชุมในทุกวันสําหรับใน

กรณีที่งานมีความเรงดวนในแตละชวงเวลาเพื่อการรับทราบผล การแกไขปญหาอุปสรรคและการใหขอแนะนําใน

การดําเนินการในทุกวัน 2) การประชุมเฉพาะเร่ืองเฉพาะงานที่พบวามีปญหา ยังมีขอจํากัดที่ไมอาจสามารถ

ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายก็จะมีการเรียกประชุมเปนพิเศษ เพื่อการใหขอชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อให

งานเกิดความสําเร็จ (ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.3) 

4. การสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมไดมีการพยายามใหบุคลากรของหนวยงานไดเขาไปมีบทบาท ในงานสําคัญๆ 

ทั้งภายในหนวยงานเองและภายนอกหนวยงาน เชน คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส คณะทํางานการจัดการ

ความรู คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานดําเนินกิจกรรม

เสริมสรางองคกรแหงความสุข เปนตน ซึ่งบุคลกรของสวนแผนงานจะไดรับบทบาทเปนคณะทํางานหรือเปน

เลขานุการฯ โดยตรง ซึ่งจะมีบาทในการทํางานมากข้ึน (ดังเอกสารประกอบที ่7.1.4) 

5. สวนแผนงานไดเนนใหมีการจัดทําการจัดการความรูโดยในแตละงานเก็บรวบรวมผลความสําเร็จ และจุดที่ยังตอง

แกไขสูกระบวนการเรียนรูจัดทําเปนโมเดลการจัดการความรู และไดองคความรู มาใชเพื่อการทํางาน ซึ่งผลงานที่

ผานมา ไดแก การจัดการความรูเร่ืองกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัยดวยเทคนิค 

PERT และ CRM  ซึ่งสามารถนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานไดจริง 

6. หัวหนาหนวยงานไดมีการนึกถึงสวนรวม เนนการทํางานอยูรวมกันอยางมีความสุข สามารถตรวจสอบเร่ืองตางๆ 

โดยเนนการมีสวนรวมในการตัดสินใจในหลายๆ เร่ือง ใหทุกคนผูมีสวนไดสวนเสียใหรวมตัดสินใจและเปดรับฟง

ความคิดเห็นโดยไมปดก้ัน และรวมกันกําหนดแนวทางดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภายในสวนแผนงาน

หรือนอกสวนแผนงาน (ดังเอกสารประกอบที ่7.1.6) 

7. มหาวิทยาลัยไดประเมินผลการดําเนินงานของหัวหนาสวนแผนงานตามระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 7.1.1 ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (หนา 63) 

 เอกสารประกอบที่ 7.1.3 รายงานการประชุมสวนแผนงาน (หนา 64) 

 เอกสารประกอบที่ 7.1.4 คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก คําสั่ง มทส. ที่ 345/2555 เร่ือง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําหนวยงาน คําสั่ง มทส. ที่ 1028/2555 

เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน คําสั่งสวน

แผนงาน ที่ 1/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสวนแผนงาน คําสั่ง

สวนแผนงาน ที่ 1/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงของสวน

แผนงาน คําสั่ง มทส. ที่  1398/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรม

เสริมสรางองคกรแหงความสุขประจําหนวยงาน  (หนา 92) 

 เอกสารประกอบที่ 7.1.6 แบบประเมนิการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล (good governance) (หนา 120) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 :  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สามารถ

แกปญหาและตอบสนองความตองการของหนวยงาน 

 

2. แสวงหาความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ เพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห และจัดทาํเปนลายลกัษณอักษร 

(explicit knowledge) 

 

3. มีการนําองคความรูทีไ่ดตามประเด็นความรูที่กําหนดมาทดลองใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 

4. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่ไดจากการจัดการความรูทั้งภายใน

และภายนอกหนวยงาน 

 

5. มีการทบทวนความรูทีไ่ดจากการจัดการความรูและนาํไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อ

พัฒนาสูแนวปฏิบัตทิี่ด ี

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. จากประสบการณที่ผานมาสวนแผนงานมีความตองการที่จะแกปญหาเร่ืองของระยะเวลาที่ไมเพียงพอในการให

หนวยงานตางๆ จัดทําขอมูลงานประจําและโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดงานประจํา

และโครงการที่ไดรับจากหนวยงานตางๆ จึงไดกําหนดประเด็นความรูเพื่อแกปญหาดังกลาว 

2. สวนแผนงานจึงไดนําเคร่ืองมือ PERT (Program Evaluation and Review Technique) ซึ่งเปนเคร่ืองมือ

สําหรับจัดตารางของงานในการพัฒนาระบบเขามาใชแกปญหาดังกลาว โดยนํามาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลอง

เหมาะสมกับกระบวนการทํางานของสวนแผนงาน และจัดทําเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) (ดัง

เอกสารประกอบที ่7.2.2) 

3. มีการนํากระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัยดวยเทคนิค PERT (Program 

Evaluation and Review Technique) มาทดลองใชในการปฏิบัติงานจริง 

4. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากรที่เก่ียวของภายในสวนแผนงาน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไดแก การสัมมนาเครือขายการวางแผนอุดมศึกษา เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ดังเอกสารอางอิงที่ 7.2.4-1) การศึกษาดูงานของ

คณะผูบริหารและบุคลากร มหาลัยสุราษฏรธานี เปนตน (ดังเอกสารประกอบที ่7.2.4-2) 

5. มีการทบทวนกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัยดวยเทคนิค PERT ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนระยะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานสูแนวปฏิบัติที่ด ี

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 7.2.2 กระบวนการจัดทาํแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลยัดวยเทคนิค PERT 

(Program Evaluation and Review Technique) (หนา 124) 

 เอกสารประกอบที่ 7.2.4-2 ภาพการสัมมนาเครือขายการวางแผนอุดมศึกษา เร่ืองประสทิธภิาพการบริหารจัดการ

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ 

ภาพการศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและบุคลากร มหาลัยสุราษฏรธานี (หนา 126) 

 

เอกสารอางอิง : 

 7.2.4-1 รายงานการประชุมสัมมนาเครือขายการวางแผนอุดมศึกษา เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/uploads/files/Conclude-Network%20Planning-28-Feb-

2014.pdf)  

  

http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/uploads/files/Conclude-Network Planning-28-Feb-2014.pdf
http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/uploads/files/Conclude-Network Planning-28-Feb-2014.pdf
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน :   

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจตามภารกิจของหนวยงาน โดย

ครอบคลุมการ การบริหารจัดการ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

 
 

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกที่

เก่ียวของ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. สวนแผนงานไดมีการกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป  พ .ศ. 2555-2559 โดยสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยในสวนของการบริหารจัดการคลังขอมูล และการมีประมวลผล

ขอมูลเพื่อเขาสูระบบ MIS (ดังเอกสารประกอบที ่7.3.1) 

2. ไดมีการสนับสนุนขอมูล เพื่อนํามาใชในการบริหารแลว ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาของสถานสงเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยขอมูลที่สนับสนุนเพื่อสูการประมวลผลไดแก ขอมูลความตองการ

สารสนเทศดานการคลัง สารสนเทศดานการวิจัย สารสนเทศดานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศดานสนับสนุน 

สารสนเทศดานนักศึกษา สารสนเทศดานบุคคล สารสนเทศดานโปรแกรมการศึกษา สารสนเทศดานภูมิศาสตร 

(ดังเอกสารอางอิงที ่7.3.2) 

3. ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการใชระบบฐานขอมูล สวนแผนงาน จํานวน 2 ระบบ คือ ระบบ 

e-document และระบบการจัดทําแผนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ เพื่อประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ

ระบบของผูใชฐานขอมูล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยทุกระบบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และประชุม

ประเมินผลความพึงพอใจที่ไดรับเพื่อนํามาปรับปรุงระบบฐานขอมูลตอไป (ดังเอกสารประกอบที ่7.3.3) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

4. นําสรุปผลที่ไดจากการประชุมประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลใหตรงตามความตองการ

ของผูใชฐานขอมูล ซึ่งมีขอเสนอแนะ ขอสังเกต (ดังเอกสารประกอบที่ 7.3.4) 

5. ไดมีการนําสงขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอก ไดแก ระบบนําสงขอมูลเขาคลังขอมูล

อุดมศึกษา ระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดัง

เอกสารอางอิงที่ 7.3.5) 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 7.3.1 แผนกลยุทธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559  (หนา 128) 

 เอกสารประกอบที่ 7.3.3 แบบประเมนิความพึงพอใจ “ระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ” และ 

“ระบบ e-document” ของสวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  (หนา 131) 

 เอกสารประกอบที่ 7.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ และ

คลังขอมูลการวางแผนและงบประมาณ (E-Document)  (หนา 133) 

   

เอกสารอางอิง : 

7.3.2 ระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ (http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/) และระบบ

คลังขอมูลการวางแผนและงบประมาณ (E-Document) (http://dpn.sut.ac.th/planning/ 

RecieveSendBook/userlogin.asp)  

7.3.5 ระบบนําสงขอมูลเขาคลังขอมูลอุดมศึกษา (http://www.data3.mua.go.th) และระบบการวางแผน

เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (http://www.gotouni. 

mua.go.th)  

 

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/
http://dpn.sut.ac.th/planning/ RecieveSendBook/userlogin.asp
http://dpn.sut.ac.th/planning/ RecieveSendBook/userlogin.asp
http://www.data3.mua.go.th/
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร และบุคลากรภายใน

หนวยงานรวมเปนคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบท

ของหนวยงาน 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะหความเสี่ยง 

 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. การแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจาํหนวยงาน ตามคําสั่งสวนแผนงาน ที่ 1/2556 ลงวันที่ 23 

มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีหัวหนาสวนแผนงานเปนประธาน และนางสาววริฏฐา ประเสริฐเปนคณะทํางานและ

เลขานุการ (ดังเอกสารประกอบที ่7.4.1) 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบริหารงาน โดยไดมีกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะทํางานทีม่าจากแตละงานเพื่อวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงทีส่งผลกระทบ

ตอการทํางานและการบริหารงาน  โดยไดวิเคราะหความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ระบุลําดับความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

ที่สงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน โดยกําหนดแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงและ

ดําเนินการปรับปรุง ทดสอบ แกไข หรือปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง สวนแผนงาน ปการศึกษา 2556 

4. มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ในปงบประมาณ 2556 โดยจัดทํารายงานแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน (SUT-RM 2) และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน (SUR-RM 6) (ดังเอกสารประกอบที ่7.4.4) 

5. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ตลอดจนมีผลการติดตามและขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยง โดยไดสงรายงานผลการดาํเนินการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(6 ขอ)  

5 คะแนน 5 คะแนน  

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 7.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงาน  (หนา 137) 

 เอกสารประกอบที่ 7.4.4 รายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ 2556  (หนา 

138) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 :  ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ํากวาหรือเทากับ 
1.50 

1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 มากกวาหรือ
เทากับ 4.51  

 

สูตรการคํานวณ : 

 

  คะแนนความพึงพอใจของผูตอบ 

          จํานวนผูตอบทั้งหมด 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556 ฝายบริหาร โดยคณะทํางานรับผิดชอบตัวบงชี้ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ได

สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ผานระบบ online (ดังเอกสารประกอบ

ที่ 7.5-1) เพื่อถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของสวนแผนงาน โดยมีผูตอบ

แบบประเมิน 223 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.76 จากคะแนนเต็ม 5.00  ซึ่งจําแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้ 

1) ดานผูรับบริการ  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.80 

2) ดานกระบวนการภายใน  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.78 

3) ดานการเงิน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.74 

4) ดานนวัตกรรมและการเรียนรู  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.77 

(ดังเอกสารประกอบที่ 7.5-2) 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

คะแนนเฉลี่ย 3.76 4 คะแนน 4 คะแนน  

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 7.5-1 แบบสาํรวจความพงึพอใจตอการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปการศึกษา 2556 (หนา 141) 

เอกสารประกอบที่ 7.5-2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการดําเนินการของแตละหนวยงานตาม

ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จําแนกตามมิติความพงึพอใจ ปการศึกษา 2556 

(หนา 150) 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ

และพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน  โดย

ผูบริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหนวยงาน  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํารายงานประจาํปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ

มหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพของหนวยงาน 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของหนวยงานทุกตัวบงชี ้

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน  

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย 

นักศึกษา ผูใชบัณฑิต หรือผูใชบริการตามภารกิจของหนวยงาน 

 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน

ภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. สวนแผนงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสวน
แผนงาน มีการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุง มีการแตงตั้ง
คณะทํางานประกันคุณภาพภายในประจําสวนแผนงาน โดยกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑคุณภาพที่สอดคลอง
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน และกําหนดผูรับผิดชอบ
แตละตัวบงชี้อยางชัดเจน และกําหนดผูประสานงานดานการประเมิน (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.1) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน มีคูมือการประกันคุณภาพภายใน มี
กลไกในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยมีการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ
ภายในของสวนแผนงานเปนประจําทุกเดือน เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนดไว  (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.2) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ข้ันต่ําตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ใหสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบตัวบงชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไดมีการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน 
พิจารณาปรับเกณฑมาตรฐานบางตัวบงชี้ เพื่อใหมีมาตรฐานการดําเนินงานที่สูงข้ึนจากปที่ผานๆ มา โดยพิจารณา
ตามคูมือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2556 (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.2) 

4. มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ โดย จัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการคํานวณผลการประเมินทั้ง
แบบรายองคประกอบของคะแนนทุกตัวบงชี้และภาพรวม มีการเขียนรายงานที่ประกอบดวย บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร ภาพรวมสวนแผนงาน ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับ
เปาหมายในรอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ สรุปจุดเดน-แนวทางการเสริมจุดเดน และ
จุดดอย-ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจําแนกตามองคประกอบ และขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวนแผนงาน มีการตรวจประเมินคุณภาพ ควบคุมคุณภาพของ 
ตัวบงชี้ (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.4) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการนํา
ขอสังเกตและเสนอแนะ (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.5-1) พรอมทั้งแนวทางในการแกไขมาพัฒนาการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ สวนแผนงาน (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.5-2) 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน โดยสามารถใชรวมกันทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย เชน ฐานขอมูลระบบ E-Document ฐานขอมูลระบบติดตามการรายงานผล Scorecard Cockpit 
และระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการและระบบงบประมาณ โดยระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดังกลาวมีสวน
ชวยสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการ
ดําเนินการในทุกภารกิจ  (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.6) 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน เชน การให
คําปรึกษา ดานการวางแผน ประเมินผล การจัดทํางบประมาณ การวิจัยสถาบัน การจัดการความรู โดยพบปะ
หนวยงานอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ บุคลากรสวนแผนงาน ที่เปนตัวแทนในรูปแบบของคณะทํางานไดมีการประชุมให
ความเห็นและพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายในสวนแผนงาน มีการประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 1 คร้ัง 
ดังนี้ 1) คร้ังที ่4/2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.7) 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานภายในคือ สวนสงเสริมวิชาการ และ
หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี เชน การประชุมเพื่อทําความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน เมื่อวันพุธที่ 
26 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  

9. สวนแผนงานมีแนวปฏิบัติที่ดีโดยไดจัดทําระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี เพื่อเปนการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช
ประโยชน (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.9) 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(9 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 9.1.1 คําสัง่ มทส. ที่ 1028/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะทาํงานประกันคุณภาพการศึกษา สวน

แผนงาน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555  (หนา 152) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน) ปการศึกษา 2555 ภาพรวม

กลุมสํานักงานอธิการบดีและหนวยงานที่เก่ียวของ  (หนา 153) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-2 การดําเนินงานตามจุดออนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน และผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน ปการศึกษา 2555 สวนแผนงาน 

(หนา 155) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.7 รายงานการประชุมคณะทาํงานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน คร้ังที่ 4/2556 

(หนา 156) 

 

เอกสารอางอิง : 

9.1.2 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน ปการศึกษา 2556 (http://web.sut.ac.th/dpn/ 

document/sar/manual-sar-56.pdf)  

9.1.4 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สวนแผนงาน ปการศึกษา 2555 ฉบับผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (http://web.sut.ac.th/dpn/document/sar/report-sar-55.pdf) 

9.1.6 ระบบสาํนักงานอิเล็กทรอนิกส สวนแผนงาน ในการจัดเก็บเอกสาร (http://dpn.sut.ac.th/planning/ 

ReceiveSendBook/userlogin.asp)  

9.1.9 ระบบการการติดตามประเมินผลการดําเนนิงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/) 

  

 

http://web.sut.ac.th/dpn/ document/sar/manual-sar-56.pdf
http://web.sut.ac.th/dpn/ document/sar/manual-sar-56.pdf
http://web.sut.ac.th/dpn/document/sar/report-sar-55.pdf
http://dpn.sut.ac.th/planning/ ReceiveSendBook/userlogin.asp
http://dpn.sut.ac.th/planning/ ReceiveSendBook/userlogin.asp
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/
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ตัวบงชี้ที่ 12.1 :   ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของกระบวนการวางแผนติดตาม และประเมินผล 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน :  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีกระบวนการวางแผน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานที่ชดัเจน 

เปนรูปธรรม 

 

2. มีระบบกลไกสนบัสนุนบทบาทการดําเนินงานของหนวยงานเจาภาพหลักในการ

ถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัติ ในสวนของโครงการที่มเีจาภาพหลัก 

และโครงการบูรณาการ 

 

3. มีการใหความรูดานการจัดทาํแผนใหกับบุคลากรสวนแผนงานและหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

 

4.   หนวยงานของมหาวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญของกระบวนการ      

จัดทําแผน ติดตามและประเมินผล 

 

5. บุคลากรงานวางแผนสามารถใหคําปรึกษาดานการจัดทําแผนและรายงานใหกับ

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6. หนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายไมนอยกวา     

รอยละ 80 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีกําหนดกระบวนการวางแผน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม โดยมีการ

กําหนดข้ันตอน ปฏิทินการจัดทําแผน การเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

มีการจัดทําคูมือที่สนับสนุนในการจัดทําแผนใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  (ดังเอกสารประกอบที่ 

12.1.1-1 ถึง 12.1.1-5 และเอกสารอางอิงที่ 12.1.1-6 ถึง 12.1.1-9) 

2. มีระบบกลไกสนับสนุนบทบาทการดําเนินงานของหนวยงานเจาภาพหลักในการถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ สูการ

ปฏิบัติ ในสวนของโครงการที่มีเจาภาพหลัก และโครงการบูรณาการ โดยใหหนวยงานเจาภาพหลักมีสวนรวมใน

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กอนนําเขาสูกระบวนการพิจารณาโครงการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

มีระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการผานเครือขายคอมพิวเตอรที่หนวยงานเจาภาพหลักตองกลั่นกรองและยืนยันกอน

คณะกรรมการพิจารณาโครงการตอไป (ดังเอกสารประกอบที่ 12.1.2) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

3. มีการใหความรูดานการจัดทําแผนใหกับบุคลากรสวนแผนงานและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ

พัฒนาบุคลากรดานการวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผูเขาอบรมมากกวาเปาหมายที่กําหนดไว 

ดังนี้ 

1) จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณของหนวยงานมหาวิทยาลัย     
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใชระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณผานเครือขาย

คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย” จํานวน 2 คร้ัง  
(ดังเอกสารประกอบที ่12.1.3) 

4. บุคลากรสวนแผนงานและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญของกระบวนการจัดทําแผน 

ติดตามและประเมินผลพิจารณาจากการขอรับบริการดานการจัดทําแผนจากสวนแผนงานในการใหคําปรึกษา 

การบรรยายใหความรู และการขอรับบริการในการจัดทําแผนกลยุทธ ดังนี้ 

1) การจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงานที่ขอรับบริการ ไดแก  สวนการเจาหนาที่ สวนสงเสริมวชิาการ       

สวนประชาสัมพนัธ สวนบริหารสินทรัพย   (ดังเอกสารประกอบที ่12.1.4) 

2) การกระตุนใหหนวยงานการดําเนินการตามมาตรการ และกระบวนการเรงรัดติดตามผลการดาํเนินงานและ

เรงรัดการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

5. บุคลากรงานวางแผนสามารถใหคําปรึกษาดานการจัดทําแผนและรายงานใหกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1) การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําแผนแกบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยั   

2) การใหคําปรึกษาหนวยงานเจาภาพหลักในการบูรณาการโครงการ เชน โครงการพัฒนาการจดัการ 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการเตรียมความ 

พรอมสูประชาคมอาเซียน โครงการบริการวิชาการเชิงรุก โครงการสืบสานคุณคาศิลปะและวฒันธรรม   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนตน 

3) การใหคําปรึกษาและบริการดานการจัดทําแผนแกหนวยงานภายนอก เชน มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎรธานี กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  สาํนักงานจังหวัด

นครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตาํบลสรุนารี เปนตน 

             (ดังเอกสารประกอบที ่12.1.5) 

6. หนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป (ดังเอกสารประกอบที่ 

12.1.6) 
 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(6 ขอ)  

5 คะแนน 5 คะแนน  
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รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.1-1 ปฏิทินและขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัย (หนา 

159) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.1-2 ปฏิทินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (หนา 160) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณและ

เรงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (หนา 161) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.1-4 แผนปฏิบัติการ 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ.2555-2559) (หนา 163) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.1-5 การจัดการความรู “การจัดทําแผนยุทธศาสตรและการแปลงแผนสูการปฏิบัติ

 ระยะ 10 ป (พ.ศ.2555 – 2564)  สวนแผนงาน (หนา 164) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอล และประเมินผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หนา 11  (หนา 165) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.3 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (หนา 168) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.4 ตารางแสดงความเชื่อมั่นในการจัดทําแผน  (หนา 170) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.5 ภาพการใหคําปรึกษาและบริการดานการจัดทําแผนแกหนวยงานภายนอก  (หนา 

172) 

 เอกสารประกอบที่ 12.1.6 โครงสรางและกลไกการทํางานของแผนฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (หนา 

173) 

 

เอกสารอางอิง : 

12.1.1-6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ป พ.ศ. 2555-2564 

  (http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan10-55-64.pdf) 

12.1.1-7 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

  (http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/plan11-55-59.pdf) 

12.1.1-8 คูมือการเขียนโครงการเพื่อเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาํป 

  (http://web.sut.ac.th/dpn/document/budget/manual%20book.pdf)  

12.1.1-9 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  (http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/mannual-plan-58.pdf) 
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ตัวบงชี้ที่ 12.2 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการดําเนินงานดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีกระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร เปาประสงคของการพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. มีการนําเคร่ืองมือและเทคนิคทางดานงบประมาณ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3. บุคลากรงานวิเคราะหงบประมาณสามารถใหคําปรึกษาดานการจัดทํางบประมาณ

ใหกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. มีการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

การเงินฯ มาดาํเนินการใหเกิดผลแบบเปนรูปธรรม  

5. มีการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป  
6. มีผลการใชจายงบประมาณไมนอยกวารอยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด (รวม

เงินกันเหลื่อมป)  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดปฏิทิน ตารางการจัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน (ดังเอกสารประกอบที่ 

12.2.1)  

2. การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยเนนการมีสวนรวมจากหนวยงานทุกระดับ โดยไดนําหลัก 3R มาใช

เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหงบประมาณของแตละหนวยงาน และเชิญหนวยงานเขามาชี้แจงงบประมาณ

รายหนวยงาน หลังจากนั้นสวนแผนงานทําการวิเคราะหรวบรวม และจัดทําเปนรูปเลมเสนอคณะทํางาน

จัดทํางบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.2-1) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (ดังเอกสาร

ประกอบที่ 12.2.2-2) คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน และเสนอสภามหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป ได

นําขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงงบประมาณใหสมบูรณแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 

และประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ในปงบประมาณถัดไป  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

3. บุคลากรงานวิเคราะหงบประมาณสามารถใหคําปรึกษาดานการจัดทาํงบประมาณใหกับหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
o การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณแผนดนิใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

o การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําคําขอและการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยใหกับหนวยงาน

ตางๆ  

4. ในการจัดทํางบประมาณไดมีการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวทิยาลัย และคณะกรรมการ 
การเงินทรัพยสินมาดาํเนินการ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยใหมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

และดําเนินการตามกระบวนการพัสดุใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ (ดังเอกสาร

ประกอบที ่12.2.5) 

6.  ผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ 85.75 ของงบประมาณทั้งหมด   

(ดังเอกสารประกอบที ่12.2.6) 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 12.2.1 ปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  (หนา 174) 

 เอกสารประกอบที่ 12.2.2-1 คําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานจัดทาํงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  (หนา 

175) 

 เอกสารประกอบที่ 12.2.2-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

(หนา 177) 

 เอกสารประกอบที่ 12.2.5 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณและเรงรัดการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ  (หนา 179) 

 เอกสารประกอบที่ 12.2.6 ผลการใชจายจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  (หนา 181)  
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ตัวบงชี้ที่ 12.3 :  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยสถาบันไวชัดเจน  

2. มีการดําเนินการใหงานวิจัยสถาบันดานนักศึกษา ดานบัณฑิต ผลงานวิจัยสถาบัน

อ่ืน ดําเนินไปเปนลําดับตามแผนที่กําหนดไวเปนระยะๆ และอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยผานทางเว็บไซต และใหกับหนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

 

4. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใหความรู

ดานการวิจัยสถาบัน (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการอ่ืน 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 

 

5. มีการศึกษาและกําหนดประเด็นหัวขอวิจัยหรือโจทยวิจัยที่ไดรับจากหนวยงาน 

บุคคลที่สนใจดําเนินการ และงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน ที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการดําเนินงานวิจัย

สถาบันใหสามารถสรางเสริมอัตลักษณและเอกลักษณมหาวิทยาลัยใหโดดเดน

ยิ่งข้ึน 

 

6. มีการนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารที่

สอดคลองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยสถาบันไวชัดเจน (ดังเอกสารประกอบที่ 12.3.1) 

2. มีการดําเนินการใหงานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา คือ รายงานนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 

2555 นักศึกษาเต็มเวลา 2555 การติดตามผลบัณฑิต ปการศึกษา 2553 โดยดําเนินไปเปนลําดับตามแผนที่

กําหนดไวเปนระยะๆ และอยางมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจัยสถาบันอ่ืน เชน เร่ือง ความคุมคาของทรัพยากร

สารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บทบาทของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาตอการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดังเอกสารอางอิงที่ 12.3.2) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

3. มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลการวิจัยผานทางเว็บไซตและใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมทั้งรายงานขอมูล

นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รายงานนักศึกษาเต็มเวลา ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ดังเอกสารอางอิงที่ 12.3.3) 

4. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือคณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวของ ผลการ

ประเมินความพึงพอใจจากการอบรมหลักสูตรใหความรูวิจัยสถาบัน เชน หัวขอ “ระเบียบวิธีวิจัยสถาบัน: การ

ออกแบบการวิจัย” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 การวิเคราะหขอมูล “การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติแบบ

บรรยาย (Descriptive Statistics)” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 การวิเคราะหขอมูลสถิติดวย One Sample 

T-Test และ Independent T-Test วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 การวิเคราะหขอมูลสถิติดวย Correlation 

และ Simple Linear Regression Analysis วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 การวิเคราะหขอมูลสถิติดวย 

Multiple Linear Regression Analysis วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ วันศุกร

ที่ 28 มิถุนายน 2556 การเขียนบทความวิจัยสถาบันและการจัดทําโปสเตอรเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 มาประกอบการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยสถาบัน (ดังเอกสารประกอบที่ 

12.3.4) 

5. มีการศึกษาและกําหนดประเด็นหัวขอวิจัยหรือโจทยวิจัยที่ไดรับจากหนวยงาน บุคคลที่สนใจดําเนินการ และ

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานวิจัยสถาบนัใหสามารถสรางเสริมอัตลักษณและเอกลักษณมหาวิทยาลัยใหโดดเดนยิ่งข้ึน เชน งานวิจัย

เร่ือง การประเมินประสิทธิภาพและความสําเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ชวงป พ.ศ. 2555-2557 การนําผลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ดําเนินการ

แลวเสร็จระหวางป พ.ศ. 2540 – 2556 ไปใชประโยชน (ดังเอกสารประกอบที่ 12.3.5) 

6. มีการนําผลการวิจัยที่ ไดมาเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารที่สอดคลองตอนโยบายของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบันแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบการจัด

อบรมจํานวน 7 หลักสูตร (ดังเอกสารประกอบที่ 12.3.6-1) และมีการเผยแพรผลการวิจัยโดยทั่วไป มีการ

ติดตามการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานวิจัยตามขอเสนอแนะของผูวิจัย (ดังเอกสารประกอบที่ 12.3.6-2) 

 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(6 ขอ)  

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 12.3.1 แผนการดําเนนิงานของงานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

(หนา 199) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมใหความรูเก่ียวกับการวิจัยสถาบนั (หนา 206) 
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เอกสารประกอบที่ 12.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน คร้ังที่ 1/2557  (หนา 213) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.6-1 โครงการหลักสูตรอบรมใหความรูวิจัยสถาบนั ประจาํป พ.ศ. 2556  (หนา 223) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.6-2 ตัวอยางหนังสือการติดตาม รายงานผลการดาํเนินการจากผลการวิจัยสถาบนั และ

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนนิงาน  (หนา 225) 

 

เอกสารอางอิง :   

12.3.2  โครงการวิจัยสถาบันประเภทประจํา (R2R) (http://ir.sut.ac.th/?p=253) 

12.3.3 เว็บไซตวิจัยสถาบนั (http://ir.sut.ac.th/)  
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ตัวบงชี้ที่ 12.4:  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบริการ 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดทําและใหบริการสารสนเทศ  
2. มีการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตามแผนที่กําหนด  

3. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดทําสารสนเทศ 

 

 

4. มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานตางๆ ที่ขอรับบริการ  

5. มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสวนแผนงานที่เชื่อมโยงกับ MIS ของ

มหาวิทยาลัย 

 

6. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากผูบริหารมาประกอบการปรับปรุงและ

พัฒนาสารสนเทศ 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดทําระบบสารสนเทศและใหบริการสารสนเทศ (ดังเอกสารประกอบที่ 

12.3.1) 

2. มีการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศตามแผนที่กําหนด โดยการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน โดย

กระบวนการอาจมีความลาชาบาง เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรค คือ มีงานที่สําคัญและจําเปนทีต่องการขอมูล

เรงดวน เชน งานวิเคราะหงบประมาณ งานวางแผน ติดตาม และประเมินผล (ดังเอกสารประกอบที ่12.3.1) 

3. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําสารสนเทศ เชน ระบบ  

e-document เว็บไซตสวนแผนงาน เว็บไซตวิจัยสถาบัน (ดังเอกสารอางอิงที่ 12.4.3) 

4. มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานตางๆ ที่ขอรับบริการ เชน บริการขอมูลนักศึกษา ขอมูลสถิต ิ

หลักสูตร ใหแกหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดังเอกสารประกอบที ่12.4.4) 

5. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ จากการประชุมสวนแผนงานใหมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการในระบบ EIS ที่พัฒนาโดยสถานสงเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยสนับสนุนในสวนของ

ขอมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร และสวนตางๆ ที่เก่ียวของ (ดังเอกสารประกอบที ่12.4.5) 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 12.3.1 แผนการดําเนนิงานของงานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

(หนา 199) 

 เอกสารประกอบที่ 12.4.4 หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลที่ ศธ0501(4)/227  (หนา 227)  

 เอกสารประกอบที่ 12.4.5 ตารางสรุปความตองการสารสนเทศและรายงาน ตามกลุมของระบบ EIS ของสวน

แผนงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี (หนา 229) 

 

เอกสารอางอิง : 

12.4.3 ระบบ e-document (http://dpn.sut.ac.th/planning/RecieveSendBook/userlogin.asp)   

เว็บไซตสวนแผนงาน (http://web.sut.ac.th/dpn)  

เว็บไซตวิจัยสถาบนั (http://ir.sut.ac.th/)  

http://dpn.sut.ac.th/planning/RecieveSendBook/userlogin.asp
http://web.sut.ac.th/dpn
http://ir.sut.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 12.5 : การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสูองคกรแหงความสุข 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. บุคลากรหนวยงานรอยละ 80 ไดรับการอบรม สัมมนา หรือดูงาน ตามที่

มหาวิทยาลยัและหนวยงานภายนอกจัดข้ึน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรหนวยงาน 

 

2. บุคลากรหนวยงานทุกคนไดเขารวมกิจกรรม 5ส ของหนวยงาน เพื่อ

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

3. นําแนวคิดของ Happy workplace โดยเร่ิมจากการใช Happy Relax      

มาใชในหนวยงาน 

 

4. มีการใหบริการสนับสนุนงานตางๆ ของหนวยงานแบบ Service mind และ

บุคลากรทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ 

 

5. มีการดําเนินงานและการทาํงานเปนทีมงานในการใหบริการ  

6. มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยสนับสนนุในการใหบริการ  

7. มีการประเมินผลการใหบริการและนาํผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง

การใหบริการ 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรสวนแผนงานไดรับการฝกอบรม สัมมนา หรือดูงานตามที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกจัดขึ้น 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557)  

จํานวน 19 คน จากทั้งหมด 19 คน คิดเปนรอยละ 100 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.5.1) 

2. บุคลากรของหนวยงานทุกคนไดเขารวมกิจกรรม 5ส ของสวนแผนงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557  (ดังเอกสารประกอบที่ 12.5.2) 

3. ไดนําแนวคิดของ Happy Workplace มาใชภายในสวนแผนงาน เพื่อใหบุคลากรไดรูจักการผอนคลาย     

เชน การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาบุคลากร มทส. และการรวมกิจกรรมกับสวนอาคารสถานที่จัดข้ึน 

เมื่อเดือนธันวาคม 2556  (ดังเอกสารประกอบที่ 12.5.3) 

4. บุคลากรงานธุรการทุกคนทํางานอยางเต็มขีดความสามารถและมีการใหบริการสนับสนุนงานตางๆ ของสวน

แผนงาน ไดแก สนับสนุนงานของหัวหนาสวนแผนงาน  งานวางแผน ติดตามประเมินผล  งานวิเคราะห
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ  และงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ทั้งนี้ ไดจัดทําแบบประเมิน “ความพึงพอใจในการใหบริการ

ของงานธุรการ  สวนแผนงาน ประจําปการศึกษา 2556” เพื่อใหบุคลากรที่เก่ียวของทําการประเมินผลการ

ดําเนินงานในดาน Service mind รวมถึงดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  (ดังเอกสารประกอบที่ 12.5.4) 

5. บุคลากรงานธุรการทํางานเปนทีมงาน การแบงงานกันทํา เมื่อมีงานเรงดวนก็จะชวยกันเพื่อใหงานที่ไดรับ

มอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  และมีการเบิกวัสดุอุปกรณสํานักงานใหพรอมเพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ  (ดังเอกสารประกอบที่ 12.5.5) 

6. บุคลากรงานธุรการไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนในการใหบริการ ไดแก ระบบคลังขอมูลการ

วางแผนและงบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่  12.5.6-1) และระบบบริหารการคลัง เปนการเช็ค

งบประมาณในระบบจองงบประมาณของสวนการเงินและบัญชี (ดังเอกสารอางอิงที่ 12.5.6-2) 

7. หัวหนาสวนแผนงาน บุคลากรงานวางแผนติดตามประเมินผล งานวิเคราะหงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศไดทําการประเมินการใหบริการในแบบฟอรม “ความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการ                                

สวนแผนงาน ประจําปการศึกษา 2556” จํานวน 10 คน จากทั้งหมด 14 คน ผลการประเมินอยูในระดับ

มาก ไดระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20  และจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของงาน

ธุรการตอไป  (ดังเอกสารประกอบที่ 12.5.7) 
  
การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายที่ตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือไม

บรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

(7 ขอ)  

5 คะแนน 5 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.1 การฝกอบรมของเจาหนาที่สวนแผนงาน ประจําปการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - 

เม.ย. 57)  (หนา 235) 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.2 กิจกรรม 5ส สวนแผนงาน  (หนา 239) 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.3 กิจกรรม Happy Relax สวนแผนงาน  (หนา 244) 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.4 แบบประเมนิ “ความพึงพอใจในการใหบริการของงานธุรการ สวนแผนงาน” ป

การศึกษา 2556  (หนา 246) 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.5 แผนการดําเนนิการสนับสนนุการใหบริการภายในสวนแผนงาน  (หนา 248) 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.6-1 ระบบคลงัขอมูลการวางแผนและงบประมาณ และระบบบริหารการคลัง  (หนา 250) 

 เอกสารประกอบที่ 12.5.7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการของงานธุรการ สวนแผนงาน ป

การศึกษา 2556 (หนา 252) 
 

เอกสารอางอิง : 

12.5.6-2 ระบบคลงัขอมูลการวางแผนและงบประมาณ      

 (http://dpn.sut.ac.th/planning/RecieveSendBook/filter_Recieve.asp)   

http://dpn.sut.ac.th/planning/RecieveSendBook/filter_Recieve.asp
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ และในภาพรวม 
 

องคประกอบ - ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน/ผลการประเมิน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกขอ 

(8 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทกุขอ 

(8 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(8 ขอ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 1 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ  

ตัวบงชี้ 7.1   ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 7.2   การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 7.5   ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ 

“รวมบริการ  ประสานภารกิจ” * 

  3.76 คะแนน 

(4 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 7 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4.80 คะแนน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(9 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(9 ขอ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 9 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 12.1 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

กระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทกุขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 
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องคประกอบ - ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน/ผลการประเมิน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ตัวบงชี้ 12.2 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของการ

ดําเนินงานดานงบประมาณของ

มหาวิทยาลยั 

4 ขอ 

 

(4 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 12.3 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

งานวิจยัสถาบัน 

5 ขอ 

 

(4 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 12.4 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของการ

จัดทําสารสนเทศมหาวทิยาลัยเพื่อการ

ใหบริการ 

ครบทุกขอ 

(5 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรและการพัฒนางานสูองคกร

แหงความสุข  ** 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(6 ขอ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ 

(7 ขอ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 12 
4.60 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ 4.82 คะแนน 5.00 คะแนน 4.92 คะแนน 

 

หมายเหต ุ:  * หมายถึง ตัวบงชี้ใหม 

 ** หมายถึง มีการเปลีย่นชื่อตัวบงชี้จากเดิม 

 ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากชวงคะแนน ดังนี ้

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของสวนแผนงาน 

 

องคประกอบ - ตัวบงชี ้
เปาหมาย
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน (ตาม
เกณฑการประเมิน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 1   5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ  

ตัวบงชี้ 7.1   ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.2   การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหง

การเรียนรู 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสนิใจ 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.5   ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ 

“รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 

3.51-4.50 3.76 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 7   4.80 คะแนน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 9   5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 12.1 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

กระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 12.2 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

การดําเนินงานดานงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 12.3 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

งานวิจยัสถาบัน 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ 12.4 ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของ

การจัดทําสารสนเทศมหาวทิยาลัย

เพื่อการใหบริการ 

 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 
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องคประกอบ - ตัวบงชี ้
เปาหมาย
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน (ตาม
เกณฑการประเมิน) 

ตัวบงชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรและการพัฒนางานสู

องคกรแหงความสุข 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 12 

  5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ   4.92 คะแนน 

 

หมายเหต ุ: ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากชวงคะแนน ดังนี ้

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ํากวาหรือเทากับ 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

 



47 
 

สวนที่ 3 

จุดเดน – แนวทางเสริม และจุดออน – แนวทางแกไข 

 

 จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในสวนที่ 2 สรุปจุดเดน/

แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค 

และแผนการดําเนนิการ 

1. ในภาพรวม มีการถายทอดแผนการ

ดํ า เนิ น งาน ที่ มี ค วามชั ด เจน  โดย

บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือตอ

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินการให

บรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 มีการติดตาม ประเมินผลการ

ดํ า เนิ น งาน  แ ล ะ นํ า ผ ล ก า ร

พิ จ า ร ณ า  ข อ คิ ด เ ห็ น 

ขอเสนอแนะของผูบริหาร และ

ค ณ ะก รรม ก ารติ ด ต าม ก า ร

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไป

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

ไมปรากฏ - 

7. การบริหาร และการจัดการ 1. มีการกําหนดประเด็นความรูที่สอด 

คลองกับหนวยงานคือ กระบวนการ

จัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยดวยเทคนิค PERT 

2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขาย

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

จัดการความรูกับหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

 การพัฒ น าคุณ ภาพของส วน

แผนงานใหไปสูการปฏิบัติที่ ดี 

(Best Practice) เปนองคกรแหง

การเรียน รู แ ละ เผยแพ รอ งค

ความรูใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสํานักงาน

อธิการบด ี

 

 

 ตามที่ ส วนแผนงานได รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ใหเปนหนวยงานหลักในเร่ือง

การจัดการความรู โดยสวน

แ ผ น ง า น ได ม อ บ ห ม า ย

ง า น วิ จั ย ส ถ า บั น แ ล ะ

ส ารส น เท ศ ดู แ ล  ซึ่ ง ก า ร

ดําเนินงานใหมีประสิทธิผลสูง

จะตองมีบุคลากรที่มีความรู

- 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

3. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่ อ

นํ าม า ใช ใน ก ารบ ริห าร แล ะการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่  โดยระบบ

สามารถพัฒนาใหสอดคลองตามความ

ตองการของผูใชงานได 

4. มีการตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะห 

จัดทําแผน ดําเนินการตามแผน และ

รายงานผลการปฏิบัติอยางชัดเจน 

 มีการนํ าผลประเมินความพึ ง

พ อ ใ จ ข อ ง ผู ใ ช ง า น ร ะ บ บ

ฐาน ข อ มู ล  ม าพั ฒ น าระบ บ

ฐาน ข อมู ล ให สม บู รณ แ ล ะมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

และรับผิดชอบหนาที่อยาง

เต็มเวลา 

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

1. มีการนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุน

การป ระ กัน คุณ ภ าพ ภ าย ใน ขอ ง

หนวยงาน 

 จะมีการรายงานผลการดําเนิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สวนแผนงานตอผูบริหาร เปน

ประจําอยางตอเนื่อง 

ไมปรากฏ - 

12. การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

 

 

 

1. มีการนํา ICT มาใชในการปฏิบัติตางๆ 

ของหนวยงาน เชน  ระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส และระบบการจัดทํา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

2. มีการประเมินความพึ งพอใจของ

ผู รับบ ริการในทุกๆ ดาน  เพื่ อการ

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ

ภารกิจหลัก 

 จะไดพัฒนาปรับปรุงระบบและ

วิธีการอยางตอเนื่อง เพื่อใหได

ร ะ บ บ ที่ เห ม าะ ส ม แ ล ะ เป น

ประโยชนสงูสุดตอมหาวิทยาลัย 

 จะมีการนําผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู รับบริการในทุก

ดาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการของสวนแผนงาน 

ไมปรากฏ - 
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