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คํานํา 
 

 ตามที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนาร ีม ีนโยบายใหท ุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงานจึงไดจัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจําป 2549 ฉบับนี้ขึ ้น เพื ่อรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาและ
ขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ และนําเสนอแก
ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนเผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

 ในป 2549  สวนแผนงานไดทําการกําหนดเกณฑการประเมินผลงานโดยมุงเนนการวัดผล
สัมฤทธ์ิในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและภารกิจหลักของหนวยงาน อันไดแก การดําเนินงาน
วิเคราะหงบประมาณ การดําเนินงานวางแผนและประเมินผล และการดําเนินงานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ 

 สวนแผนงานหวังวารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจําป 2549  จะเปน
ขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของบุคลากรของสวนแผนงานในการ
สรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และพรอมจะรักษาคุณภาพและจะพัฒนาตลอดไป
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สวนที่  1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2533โดยมาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแบงสวนงานเปน 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานัก
วิชา 3) สถาบัน 4) ศูนย ทั้งนี้ สวนแผนงานเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทา
กอง อยูภายใตการบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการจัด
การศึกษา ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห  
เสนอแนะเกี่ยวกับคําของบประมาณประจําป  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  จัดทําผังแมบท  พิจารณา
ดําเนินการจัดต้ัง และยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
วิจัยสถาบัน 
 ปจจุบัน สวนแผนงาน ไดแยกเปน 3 งาน ไดแก 1) งานวางแผน ติดตามประเมินผล และงบประมาณ 
2) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  และ 3) งานธุรการ  โดยพัฒนาการของงานตามภารกิจต้ังแตเริ่มดําเนินการ
จนถึงปจจุบันเปนดังนี้  

1)  งานวางแผน ติดตามประเมินผลและงบประมาณ     
1.1) ดานงบประมาณ   ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณโดยในระยะแรกเปนระบบงบประมาณ

แบบแสดงรายการ (Line-Item  Budgeting)  ซึ่งมีการแสดงคาใชจายไวอยางชัดเจนจึงชวย
ในการควบคุมการใชจายของหนวยงานไดดีแตมีขอเสียคือ  ไมสามารถวัดความสําเร็จของงาน
ไดเพราะไมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรกับผลที่ตองการใหเกิดขึ้น 
รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใชจายเงินทําใหหนวยงานขาดความคลองตัวในการ
บริหาร  ดังนั้น  แนวทางการจัดทํางบประมาณในระยะตอมาจึงไดถูกพัฒนาเปนระบบ
งบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงการจัดสรร
งบประมาณเขากับการวางแผน และไดถูกพัฒนาสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance Based  Budgeting) ซึ่งมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ  มีตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธ์ิของงานที่สามารถวัดและประเมินผลการทํางานไดชัดเจน มีความยืดหยุนใน
กระบวนการทํางานและเนนความรับผิดชอบของเจาภาพหลัก  และตั้งแตป  2546 จนถึง
ปจจุบันไดพัฒนาไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (Strategic  
Performance  Based  Budgeting “SPBB”)  ซึ่งมุงเนนการจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิผล คุมคา ใหความสําเร็จตามเปาหมายทุกระดับต้ังแตเปาหมายของหนวยงานจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนผลสําเร็จตามเปาหมายแผนยุทธศาสตรของ  มทส และมุงเนน
หลักการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

  

 
  



 

 
1.2)  ดานการวางแผนและประเมินผล   ในปจจุบันไดพัฒนาการจัดทําแผนที่ครบวงจรย่ิงขึ้น      

(PDCA)  โดยเริ่มต้ังแตการจัดทําแผนที่มีการพัฒนาใหเปนแผนเชิงยุทธศาสตร  ที่ไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ตามหลักลิขิตสม
ดุลย (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ  มิติผูรับริการ  มิติกระบวนการภายใน  มิติ
นวัตกรรมและการเรียนรู  และมิติการเงิน   และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแต
ปงบประมาณ  2548  เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการประจําปผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันใน
ปงบประมาณ 2550 สวนแผนงานไดพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเปนการ
ประเมินผลในเชิงความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช  Scorecard  
Cockpit  ซึ่งจะแสดงใหเห็น     ผลลัพธที่ชัดเจน และเปนตัวซึ่งจะสะทอนผลงานการบริหาร
จัดการของตัวชี้วัดตางๆ วาอยูในระดับใดเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินการของหนวยงานตอไป  

2) ดานการวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
2.1)  ดานการวิจัยสถาบัน  ไดดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันโดยเริ่มแตงต้ังคณะกรรมการ

วิจัยสถาบันชุดแรกในป พ.ศ. 2539 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งคณะกรรมการฯ มี
หนาที่ พิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการวิจัยสถาบันที่มีผูเสนอขอรับเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัย  พิจารณาและรับรองรายงานความกาวหนาของการวิจัยสถาบันและ
รายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
การวิจัยสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบัน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 เสนอขอแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อดําเนินการในเรื่อง
ใดๆ ที่อยูในขอบเขตของอํานาจและหนาที่ของกรรมการชุดนี้ และหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
วิจัยสถาบันตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการมอบหมาย  ปจจุบันคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
เปนกรรมการชุดที่ 6 ซึ่งจะหมดวาระในป 2551 

              ตอมาในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีแนวคิดเพื่อพัฒนา
หนวยงาน และเปนการใหโอกาสแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยสถาบัน คณะกรรมการวิจัยสถาบันจึงไดเห็นชอบใหมีคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน
ขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พิจารณาและใหความเห็นชอบขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
ขนาดเล็กที่มีผูเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรอง
รายงานความกาวหนา และรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ ของโครงการวิจัยสถาบัน
ขนาดเล็ก รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กให
คณะกรรมการวิจัยสถาบันทราบ และหนาที่อื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามที่
คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย  ทั้งนี้ โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กใหใชงบประมาณ 
ไมเกิน 20,000 บาทตอโครงการ 

2.2)  ดานสารสนเทศ  สวนแผนงานไดพัฒนาระบบ ICT ตางๆ ขึ้นมา เพื่อสรางเครือขาย 
สงเสริมการเรียนรูรวมกันในองคการ การทํางานเปนทีม บุคลากรทุกคนสามารถเขาใช
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ระบบ ใหขอคิดเห็น เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานปจจุบันมีระบบสําหรับใชงานที่แลวเสร็จ จํานวน 7 ระบบ อยู
ระหวางดําเนินการจํานวน 4 ระบบ และอยูระหวางการศึกษาและพัฒนา จํานวน 4 ระบบ  

3)   ดานธุรการ   ไดมีการนําระบบ ICT มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน เพิ่ม    
ประสิทธิภาพและความถูกตองในการปฏิบัติงาน 

 
2. วิสัยทัศน 

สวนแผนงานเปนองคกรแหงการเรียนรู   โดยมี ICT เปนเครื่องมือในการคนหา พัฒนา และจัดการ
ความรูเพื่อสูความเปนเลิศในงาน ดานการวางแผน การประเมินผล งบประมาณ   วิจัยสถาบันและสารสนเทศ   
และงานสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
3. พันธกิจ 

3.1 จัดทําแผน ที่สะทอนนโยบาย และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการ
กําหนดเปาประสงคของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

3.2 สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ภายใตหลัก  รวมบริการ ประสานภารกิจ  โดยใชที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3.3 พัฒนาระบบคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการวิจัยสถาบันเพื่อนําเสนอขอมูลประกอบการ
วางแผนทางการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

 
4. โครงสรางองคกรและการบริหาร 

4.1 โครงสรางการบริหารงาน 
สวนแผนงานเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวางแผน และมี

หัวหนาสวนแผนงานกํากับดูแล  
 

4.2 การแบงสายงาน 
สวนแผนงาน มีการแบงงานออกเปน 3 งานประกอบดวย งานธุรการ งานวางแผน ติดตามประเมินผล

และงบประมาณ  และงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ซึ่งแตละงานกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ 3 คน 5 คน และ 3 
คน ตามลําดับ  โดยมีรายละเอียดงานตางๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1 
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     งานธุรการ           งานวางแผน              งานงบประมาณ       งานวิจยัสถาบัน 
     ติดตามประเมินผล                   และสารสนเทศ 

       

   หัวหนาสวนแผนงาน    
นายศราวุธ   ปอมสินทรัพย  

 
 
1. นางอิสรีย   ภูมิเนาวนิล                                                                    1. น.ส. จุไรรัตน  วิสัยดี 
2. นางภัททิยา   วิมลญาณ  2. ดร. บุรทนิ  ขําภิรัฐ    
3. น.ส.พัชร ี ดงกระโทก   3. นายสมจิต  มณีวงค      
     
            

1. นางภารดี   ศิริพลไพบูลย 
2. นางศิริรัตน  เนาววงษ 
3. น.ส.อรุโณทยั  ผลาพฤกษ 
4. นายเชาวนวัฒน  วงศสวัสดิ์ 
5. นายวัลลพ   ลอมตะคุ 

 

แผนภูมิที ่1.1  แสดงการจัดโครงสรางการบริหารงานของสวนแผนงาน 
 
 4.3 ภารกิจหลัก 

4.3.1 งานธุรการ มีหนาทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี ้
1) รับ-สงเอกสาร 
2) จัดเก็บเอกสารทางดานงานธุรการ (รับ-สง ทั่วไป) 
3) รางโตตอบหนังสือทั่วไป 
4) ดูแลแบบฟอรมประเภทตางๆ 
5) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจายวัสดุสํานักงานของหนวยงาน 
6) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงานสวนแผนงาน 
7) จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดําเนินการธุรการงานประชุมของหนวยงาน  
8) เปนหนวยกลางที่ใหบริการการพิมพและสําเนาเอกสาร 
9) ประสานงานทั่วไปกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  

10) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.3.2 งานวางแผน ติดตามประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ป และแผน 5 ป)  
2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
3) จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป          

ของมหาวิทยาลัย 
4) จัดวางระบบเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 
5) จัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
6) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.3 งานงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) จัดทําคําของบประมาณแผนดิน 
2) จัดทําคําขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผนดิน 
3) จัดทําคําชี้แจงงประมาณแผนดินตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจําป 
4) จัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย (ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย) 
5) การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ 
7) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
1) จัดวางระบบคลังขอมูลและประมวลผลขอมูล 
2) จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห และจําแนกหมวดหมูขอมูลสถิติดานตางๆ  
3) จัดเก็บรวบรวม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัยเพื่อใชประกอบการวางแผนการศึกษา 

และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
4) เปนเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
5) เปนคลังขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการดานขอมูล  สถิติและสารสนเทศ 
6) จัดทําขอมูลนักศึกษาใหมประจําป 
7) จัดทําขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา 
8) จัดทําขอมูลภาวะการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา 
9) จัดทําขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอการจางงานผูสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจ

ของอาจารยที่ปรึกษาตอบัณฑิต 
10) จัดทํารายงานวิจัยสถาบันอื่น ๆ เสนอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
11) จัดทําเว็บไซตสวนแผนงาน 
12) ประสานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
13) จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
14) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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5. บุคลากร 
ในปงบประมาณ 2549 สวนแผนงานมีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 14 คน จําแนกเปนคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก 1 คน (รอยละ 7.14) ปริญญาโท 3 คน (รอยละ 21.43) ระดับปริญญาตรี 9 คน (รอยละ 64.29) 
และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 1 คน (รอยละ 7.14) โดยในจํานวนดังกลาวนี้ เมื่อจําแนกตามตําแหนง 
ประกอบดวยหัวหนาสวน 1 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 10 คน และพนักงานธุรการ 3 คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
วุฒิการศึกษา 

จํานวนบุคลากร ตํ่ากวา  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป 

1 9 3 1 14 

2. ลูกจางชั่วคราว - - - - - 

รวม 1 9 3 1 14 

 

ขอมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2550 
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2. สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด และในภาพรวม 
 

ตัวชี้วัด ผลประเมิน 
ตนเอง 

ปจจัยที่ 1  ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

4.03 

1. ตัวชี้วัด 1.1 แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศน 5 
2. ตัวชี้วัด 1.2 มกีารกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงานที่เชื่อมโยงกับ      

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
3 

3. ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 4.10 
ปจจัยที่ 6  ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและบุคคลากร 4 

4. ตัวชี้วัด 6.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก 

3 

5. ตัวชี้วัด 6.7 รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ 

5 

ปจจัยที่ 11  การประกันคุณภาพ 2.50 

6. ตัวชี้วัด 11.1 มีระบบกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2 

7. ตัวชี้วัด 11.2 ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน 3 
ปจจัยที่ 12   การบริหารจดัการภารกิจหลัก 4.38 

8. ตัวชี้วัด 12.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 5 
9. ตัวชี้วัด 12.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
4 

10. ตัวชี้วัด 12.3 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 5 
11. ตัวชี้วัด 12.4 การวิจัยสถาบันระดับหนวยงาน 5 
12. ตัวชี้วัด 12.5 การวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง 5 
13. ตัวชี้วัด 12.6 สารสนเทศประจําปของหนวยงาน 4 
14. ตัวชี้วัด 12.7 การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

ของหนวยงาน 
4 

15. ตัวชี้วัด 12.8 การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 3 

เฉลี่ยภาพรวม 4.00 

 

 

   - 22 - 



 

สวนที่  2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 

1. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

1.  ตัวชี้วัด 1.1 แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองกับปณิธาน 
และวิสัยทัศน  
ระดับผลการประเมิน 
 มีความสอดคลองมากที่สุด มีคาเทากับ 5 
 มีความสอดคลองมาก มีคาเทากับ 4 
 มีความสอดคลองปานกลาง มีคาเทากับ 3 
 มีความสอดคลองนอย มีคาเทากับ 2 
 มีความสอดคลองนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 
 

 
 
    สวนแผนงานไดกาํหนดเปาประสงค ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ ภายใตกรอบ 
ที่ภารกิจรับผิดชอบ และไดเนนการถายทอดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
      ทั้งนี้ ไดมีการประชุมภายในสวนแผนงานเพื่อการพิจารณาและประเมินรวมกัน 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550  ที่ผานมา  โดยไดขอสรุปในระดับมีความสอดคลองมาก
ที่สุด 

 
 
5 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

2.  ตัวชี้วัด   1.2   มีการกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงานที่เชื่อมโยง 

                            กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

ระดับผลการประเมิน 

 มีความสอดคลองมากที่สุด มีคาเทากับ 5 

 มีความสอดคลองมาก มีคาเทากับ 4 

 มีความสอดคลองปานกลาง มีคาเทากับ 3 

 มีความสอดคลองนอย มีคาเทากับ 2 

 มีความสอดคลองนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 

ระดับคุณภาพ  

  5  = แผนกลยุทธของหนวยงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 

 มหาวิทยาลัย ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน     

  4  = แผนกลยุทธของหนวยงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย นอยกวารอยละ 80 ของแผน    

  3  =  มีการวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงแผนของหนวยงานใหมีความ
สอดคลองของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย     

  2  =   มีแผนกลยุทธของหนวยงาน     

  1  =  หนวยงานไดมีการประชุมและพิจารณาแผนกลยุทธของหนวยงาน    
รวมกัน       

 

  สวนแผนงานไดมีการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาสวนแผนงาน  
ในชวงระยะเวลา 5 ป โดยไดมีการประชุมรวมกันภายในสวนแผนงาน และเห็นชอบ  
ใหใชเปนกรอบเพื่อการพัฒนา และเพื่อการวางยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
      ในสวนของการพัฒนาตามวิสัยทัศนไดมีมาตรการ และแนวทางที่ไดดําเนินการมา  
อยางตอเนื่อง อาทิ 

• การเนนการทํางานเปนทีม และการเรียนรูแลกเปลี่ยนกันเพื่อสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

• การพัฒนางาน เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ไดแก การพัฒนาสูการ  
จัดทําแผนแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร สามารถวัดผลไดชัดเจน และ  
มีความสมดุล  การปรับปรุง พัฒนาระบบการประเมินผล เปนตน 

• การเรงรัดพัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจตางๆ 
• ฯลฯ 

       ในสวนของการกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน กิจกรรม และเปาหมายตางๆ ได
นําเอาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 มาเปนหลักสําคัญตั้งแตแรก ในการพิจารณา     
จัดทํารายละเอียดองคประกอบตางๆ ของแผน โดยเนนความสอดคลอง เชื่อมโยง และ
สนับสนุนตอความสําเร็จของแผนมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
       แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมมีการเขียนแผนออกมาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ครบถวน แตไดเขียนในระดับหนึ่ง โดยวิธีการนําแผนสูการปฏิบัติจะใชวิธีการถายทอด
และสื่อสารแผนตอบุคลากรโดยตรง และรวมทั้งไดมีการติดตามประเมินผลในแตละงาน
อยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ เนื่องจากไดมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ในปนี้เปนป
แรก ดังนั้น ในการประเมินจึงขอประเมินตามสภาพที่เปน  ในปจจุบัน  สวนในครั้งตอไป
เมื่อเริ่มการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพฯ จะประเมินตามระดับคุณภาพที่
กําหนดไวตอไป  
 จึงสรุปผลการประเมินในระดับปานกลาง 

3 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

3. ตัวชี้วัด  1.3   การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   

ระดับผลการประเมิน 

 มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบตั้งแต 95% ขึ้นไป มีคาเทากบั    5 

 มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบ  85 – 94% มีคาเทากับ    4 

 มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบ 75 – 84% มีคาเทากับ    3 

 มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบ 65 – 74% มีคาเทากับ    2 

 มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบต่ํากวา  65% มีคาเทากับ    1 

    สวนแผนงานการดําเนินงานซึ่งเปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ     
ประจําป สรุปดงันี้ 

 

4.10 

เฉลี่ยผลการ
ประเมินจาก

การ 

น้ําหนัก
ความสําคัญ 

(%) 

ระดับ งาน รอยละของ
ผลผลิต
เทยีบกับ
เปาหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ถวงน้ําหนัก 

1. งานวางแผน ติดตาม 100 5 70 3.5 
ประเมินผลและ
งบประมาณ          

2. งานวิจัยสถาบัน 49.11 1 15 0.15 
3. งานสารสนเทศ 79.17 3 15 0.45 

      ภาพรวม 76.09 3 100 4.10 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

3 4.  ตัวชี้วัด  6.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก   

 ระดับผลการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ   5   มีคาเทากับ    5 

 ระดับคุณภาพ   4   มีคาเทากับ    4 
 ระดับคุณภาพ   3   มีคาเทากับ    3 
 ระดับคุณภาพ   2   มีคาเทากับ    2 
 ระดับคุณภาพ   1   มีคาเทากับ    1 
ระดับคุณภาพ  
5  =   มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ 
         ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ 
         จัดการความรู 
4  =   มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
3  =   มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน  
         รอยละ 100 
2  =   มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน  
         รอยละ 50 
1  =   มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณที่ 
        ขอรับการประเมิน 

เนื่องจากในปนี้เปนปแรกของการประเมินคุณภาพภายในเรื่องการจัดองคกรเปน
องคกรแหงการเรียนรู โดยที่ผานมายังไมไดมีการเขียนแผนเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 
แตอยางไรก็ตามสวนแผนงานไดดําเนินการในดานตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูภายใน
องคกร โดยไดมีการจัดประชุมเพื่อแบงปนความรูภายในหนวยงานมาโดยตลอด และไดนํา
ความรูที่ไดนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานตามภารกิจ อาทิ ความรูใน
การจัดทําแผนของมหาวิทยาลัยแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ความรูในหลักการ
ถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (หนวยงาน) ความรูในการกําหนดและจัดทํา Scorecard 
ตามหลักการ Balanced Scorecard ความรูในการกําหนดรูปแบบการประเมินแบบ 
Scorecard cockpit และรวมถึงการจัดสัมมนาภายในหนวยงานเพื่อแบงปนความรูดาน
การบริหารเวลาเพื่อใหงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอีกดวย  

ดังนั้น ในการประเมินในครั้งนี้สวนแผนงานจึงไดประเมินตามสภาพปจจุบันที่เปน 
สวนการประเมินตามคาคะแนนระดับคุณภาพ สวนแผนงานจะไดเริ่มดําเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสวนแผนงานที่ไดกําหนดไวในปตอไป 

ดังนั้น จึงสรุปผลการประเมินในระดับคุณภาพ 3 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

บุคลากรสวนแผนงานมีทั้งสิ้น  14  คน  ไดเขารับการพัฒนา (โดยไมนับซ้ํา)  12 คน 5 5. ตัวชี้วัด  6.7 รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานที่ไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ =      12 x 100      =  รอยละ  85.71  

ระดับผลการประเมิน         14 

 ตั้งแตรอยละ  65 ขึ้นไป  มีคาเทากับ   5  

 รอยละ 60 - 64   มีคาเทากับ   4  

 รอยละ 55 - 60   มีคาเทากับ   3 

 รอยละ 50 - 54   มีคาเทากับ   2 

 นอยกวารอยละ  50  มีคาเทากับ   1 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

6.  ตัวชี้วัด  11.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน             
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สวนแผนงานไดดําเนินการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยในปนี้ 
ระดับผลการประเมิน  เปนครั้งแรกที่ไดจัดระบบแลวเสร็จและเริ่มตนใชงาน 
 ระดับคุณภาพ   5   มีคาเทากับ    5 2. ไดมีการกาํหนดตัวบงชี้และมาตรฐานตัวบงชี้ ซึ่งไดเนนความสอดคลองและอยูใน    

กรอบภารกิจของสวนแผนงานเปนสําคัญ โดยใหความสําคัญอยางยิ่งตอตัวบงชี้         
ที่สามารถสะทอนถึงระดับคุณภาพไดอยางชัดเจน โดยมีทั้งหมด 4 ปจจัย 15 ตัวชี้วัด 

 ระดับคุณภาพ   4   มีคาเทากับ    4 
 ระดับคุณภาพ   3   มีคาเทากับ    3 
 ระดับคุณภาพ   2   มีคาเทากับ    2    

 ระดับคุณภาพ   1   มีคาเทากับ    1  ทั้งนี้ เนื่องจากในปนี้เปนปเริ่มแรกของการใชระบบประกันคุณภาพภายในของ 
ระดับคุณภาพ  สวนแผนงาน  ดังนั้น จึงยังไมสามารถดําเนินการถึงระดับคุณภาพระดับ 3, 4, 5  

5 =  มีการนําเอาผลจากการประเมนิคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง  

การดําเนินงานตามภารกิจใหเกิดผลดี       
ไดในขณะนี้ 

4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารของหนวยงาน      

3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ ประกอบดวย    

การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป     

2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ที่สอดคลองกับภารกิจและเปน

เอกลักษณของหนวยงานครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยาง

ครบถวน      

1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน      
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

7. ตัวชี้วัด  11.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 3 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับผลการประเมิน 1.  มีการดําเนินการตามกลไกประกันคุณภาพที่กําหนดไวแลว 
 ระดับคุณภาพ   5   มีคาเทากับ    5 2. ระบบประกันคุณภาพภายในที่กําหนดขึ้นไดใหความสําคัญเปนอยางมากตอความ

สอดคลองกับภารกิจของสวนแผนงาน โดยไดนําประเด็นนี้มาเปนกรอบในการ
พิจารณากําหนดตัวบงชี้ตั้งแตขั้นเริ่มตน 

 ระดับคุณภาพ   4   มีคาเทากับ    4 
 ระดับคุณภาพ   3   มีคาเทากับ    3 
 ระดับคุณภาพ   2   มีคาเทากับ    2 3. ไดมีการรายงานผลแลว ดังปรากฏในเอกสารการรายงานทุกตัวบงชี้ที่ปรากฏใน 
 ระดับคุณภาพ   1   มีคาเทากับ    1 

 เลมรายงาน 
ระดับคุณภาพ  

 ทั้งนี้ เนื่องจากเปนปแรกของการเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพภายใน  5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงาน     ดังนั้น จึงยังดําเนินการไมถึงขั้นระดับคุณภาพที่ 4 และ 5 

4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง         

3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดย

สอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน        
1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

หนวยงานอยางตอเนื่อง         
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

5 8. ตัวชี้วัด 12.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ระดับผลการประเมิน    

   ระดับคุณภาพ   5   มีคาเทากับ 5 
   ระดับคุณภาพ   4   มีคาเทากับ 4 
   ระดับคุณภาพ   3   มีคาเทากับ 3 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 2 เลม  คือสวนของโครงการและงานประจํา   
โดยแผนดังกลาวเปนแผนที่มีการรวมพิจารณาใหความเห็นชอบสภาวิชาการและมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและผานความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2548  และเผยแพรใหหนวยงานถือปฏิบัติตั้งแต          
1  ตุลาคม เปนตนไป 

ดังนั้น จึงมีผลการประเมินในระดับคุณภาพ 5    ระดับคุณภาพ   2   มีคาเทากับ 2 
   ระดับคุณภาพ   1   มีคาเทากับ 1 

ระดับคุณภาพ 
5  =  การจัดทําแผนแลวเสร็จเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนภายใน

เดือนกันยายน และมีการปรับปรุงตามขอสังเกตของสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีที่มี) และเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ  

4  =  แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน            
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย          

3  =  มีกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในระดับตางๆ ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป          

2  =  มีการดําเนินการตามแผนและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ 
ดําเนินการจัดทําแผนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น          

1  =  มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ     
        ประจําปที่ชัดเจน       
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร   โดยระบบสามารถประมวลผลเปนสรุปรายงานในรูปแบบตาง ๆ   
ตามที่ไดออกแบบไวโดยอัตโนมัติ   

4 9. ตัวชี้วัด 12.2  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 

ระดับผลการประเมิน    
   ระดับคุณภาพ   5   มีคาเทากับ 5 
   ระดับคุณภาพ   4   มีคาเทากับ 4 
   ระดับคุณภาพ   3   มีคาเทากับ 3 
   ระดับคุณภาพ   2   มีคาเทากับ 2 

-  นําขอมูลจากแผนปฏิบัติการประจําปบรรจุในระบบการรายงานผลการดําเนินงานผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร    และแจงปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานผาน
ระบบฯ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบลวงหนาตั้งแตตนปงบประมาณ   และแจงให
ทราบอีกครั้งในกอนสิ้นแตละไตรมาส    

   ระดับคุณภาพ   1   มีคาเทากับ 1 - หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข  โดยยืนยัน
ผลการดําเนินงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทุกสิ้นไตรมาส   และแจงปรับ
แผนการดําเนินงาน (ถามี)   

ระดับคุณภาพ 
5 = 4+ มีการนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในไตรมาสแรกของ

ปงบประมาณถัดไป และมีการติดตามผลจากขอสังเกตของสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีที่มี) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- วิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานแลวเสร็จ  โดยนําขอสังเกตของ
สภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น   และนําเสนอสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยทราบตามลําดับ 

 ดังนั้น จึงมีผลการประเมินในระดับคุณภาพ 4 4 = 3+ มีการนําเสนอสภาวิชาการภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณถัดไป 

3 = 2+ มีการจดัทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป   

2 = 1+ มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผน ปฏบิัติการประจําปใหมีประสิทธิภาพ
โดยการใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 

1 =  มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจาํปที่ชัดเจน 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

         มีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย  การจัดทํางบประมาณ 5 10. ตัวชี้วัด  12.3  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
มหาวิทยาลัย ดังกลาวเปนการรวมพิจารณาในระดับตางๆ ไดแก หนวยงาน คณะทํางาน/คณะกรรมการ

พิจารณางบประมาณประจําป  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเปนการจัดสรร ระดับผลการประเมิน   

   ระดับคุณภาพ   5   มีคาเทากับ 5 

   ระดับคุณภาพ   4   มีคาเทากับ 4 

   ระดับคุณภาพ   3   มีคาเทากับ 3 

   ระดับคุณภาพ   2   มีคาเทากับ 2 

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
รายจายประจําปในเดือนกันยายน และประกาศใชจายในตนปงบประมาณ เพื่อแจง
หนวยงานใหใชเปนเอกสารถือจายตอไป  

   ระดับคุณภาพ   1   มีคาเทากับ 1 
 ดังนั้น จึงมีผลการประเมินในระดับคุณภาพ 5 

ระดับคุณภาพ 

5  = มีการนําขอสังเกตหรือขอแนะนําจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ (กรณีที่มี) มาดําเนินการใหสอดคลองตาม
ขอสังเกตฯ  

4  = การจัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ และประกาศใชจายได      
ในตนปงบประมาณ 

3  = การมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ในการพิจารณาจัดทํางบประมาณ 

2  = มีการดําเนินการตามแผน และมีการพัฒนากระบวนการจัดทํา       
งบประมาณ โดยใชนวัตกรรมตางๆ มาพัฒนางานอยางตอเนื่อง  

1  =  มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดทํางบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

11. ตัวชี้วัด 12.4 การวิจัยสถาบันระดับหนวยงาน 5  การวิจัยสถาบันระดับหนวยงาน ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ขึ้นมา
คณะหนึ่ง เมื่อป 2548 เพื่อดูแลการวิจัยสถาบันระดับหนวยงาน โดยมีการดําเนินการ
ประกาศใหผูสนใจเสนอขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน พิจารณาขอเสนอ ดําเนินการวิจัย
สําหรับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่องานวิจัยสถาบันแลว
เ ส ร็ จ จ ะมี ก า รประ เมิ นคุณภาพงานวิ จั ย โดยผู ท ร งคุณ วุฒิ  จากนั้ นนํ า เ สนอ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ แลวแจง
ผลการวิจัยตออธิการบดี และหัวหนาหนวยงาน เพื่อการติดตามการปรับปรุงแกไขตาม
ผลการวิจัยที่ไดรับ พรอมเผยแพรบทคัดยอผานทางเว็บไซตสวนแผนงาน และสงตัวเลม
ใหกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ระดับผลการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ  5   มีคาเทากับ     5 
 ระดับคุณภาพ  4   มีคาเทากับ     4 
 ระดับคุณภาพ  3   มีคาเทากับ     3 
 ระดับคุณภาพ  2   มีคาเทากับ     2 
 ระดับคุณภาพ  1   มีคาเทากับ     1 

ระดับคุณภาพ 
 5 =  มี 4 + มีการติดตามการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานวิจัยตาม
ขอเสนอแนะของผูวิจัย  นอกจากนี้ มีการใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เพื่อเปนพี่เลี้ยงสําหรับนักวิจัย

หนาใหม  จึงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 5  4 =  มี 3 + มีการใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบันและเผยแพร
ผลการวิจัย   

3 =  มี 2 + มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ 
 2 =  มี 1 + มีการจัดการใหงานวิจัยสถาบันดําเนินไปเปนลําดับตาม
แผนเปนระยะ ๆ 
 1 = มีการกําหนดบุคลากร คูมือ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว
ชัดเจน 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

5  การวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง ไดดําเนินการอยางเปนระบบโดยผูวิจัยจะตอง
นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว ตอคณะกรรมการ
วิจัยสถาบัน และนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการวิจัย เมื่อ
การวิจัยดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณมีการประเมินผลคุณภาพการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 
นอกจากนี้เพื่อใหมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ไดจัดใหมีระบบการเผยแพร
ผลการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน  

12. ตัวชี้วัด 12.5 การวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ  5   มีคาเทากับ     5 
ระดับคุณภาพ  4   มีคาเทากับ     4 
ระดับคุณภาพ  3   มีคาเทากับ     3 
ระดับคุณภาพ  2   มีคาเทากับ     2 

 ในปการศึกษา 2549 มีโครงการวิจัยสถาบันที่ดําเนินการโดยงานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ จํานวน 2 เรื่อง (อยูระหวางดําเนินการ)  จึงมีผลการประเมินในระดับ
คุณภาพ 5 

ระดับคุณภาพ  1   มีคาเทากับ     1 
ระดับคุณภาพ 
 5 = 4 + มีการเผยแพรผลการวิจัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4 = 3 + มีการตดิตามและประเมินผลคุณภาพของการวิจัยโดย
คณะกรรมการวิจัยสถาบันและผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนํา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการวิจัย 

3 = 2 + โครงการวิจัยพึงดําเนินการตามหลักวิชาและจรรยาบรรณ 
  การวิจัย 

 2 = 1 + มีการดาํเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไวอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 
 1 = มีการกําหนดแผนการดําเนินการวิจัยไวชัดเจน 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

4  สารสนเทศประจําปของหนวยงาน ไดดําเนินการจัดทํารายงานนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2549 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตป 2548 นักศึกษาเต็ม
เวลา 2549 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตปการศึกษา 2547 แลวเสร็จ โดยผาน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ คณะกรรมการวิจัยสถาบัน และมีขอสังเกตใหปรับแกไข
ซึ่งไดดําเนินการปรับแกไขตามขอสังเกตแลวจัดทําเปนรูปเลม แลวเผยแพรผานทาง
เว็บไซตสวนแผนงาน แลวสงบทสรุปสําหรับผูบริหารใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ 

13. ตัวชี้วัด  12.6 สารสนเทศประจําปของหนวยงาน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ  5   มีคาเทากับ     5 
ระดับคุณภาพ  4   มีคาเทากับ     4 
ระดับคุณภาพ  3   มีคาเทากับ     3 
ระดับคุณภาพ  2   มีคาเทากับ     2 
ระดับคุณภาพ  1   มีคาเทากับ     1 

 จึงมีผลการประเมินในระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ 
 5 = 4 + มีการประเมินผลการดําเนินงานและนํามาทบทวนปรับปรุง 
  เพื่อพัฒนาตอไป 
 4 = 3 + มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศที่เปนประโยชนแก 
  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3 = 2 + มีขอสังเกต/ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
 หรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของ 

 2 = 1 + มีการจดัทําสารสนเทศตามแผนที่กําหนดไว 
 1 = มีการศึกษาหาขอมูลและกําหนดแผนการดําเนินงานไวชัดเจน 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของหนวยงาน       
ที่ผานมานั้น มผีลการประเมินในระดับคุณภาพ 4 โดยไดมีการดําเนินการแลว
สรุปไดดังนี้ 

4 14. ตัวชี้วัด  12.7  การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยีและ    
สารสนเทศของหนวยงาน 

ระดับผลการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ  5   มีคาเทากับ     5 

1. มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสวนแผนงาน ระดับคุณภาพ  4   มีคาเทากับ     4 
2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสวนแผนงานมีความสอดคลอง

เชื่อมโยงและตอบสนองตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับคุณภาพ  3   มีคาเทากับ     3 
ระดับคุณภาพ  2   มีคาเทากับ     2 
ระดับคุณภาพ  1   มีคาเทากับ     1 

3. มีการพัฒนาระบบฯ ตามแผน โดยมีการกํากับติดตามใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว 

ระดับคุณภาพ 
5 = 4 + มีการประเมินผลระบบฯ และนําผลการประเมินไปใชพัฒนา

ปรับปรุงระบบฯ ใหสมบูรณ ยิ่งขึ้น 4. ระบบฯ ที่ไดพัฒนาแลวเสร็จไดนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
 4 = 3 + ระบบฯ ที่ไดพัฒนาแลวเสร็จไดนํามาใชใหเกิดประโยชน

อยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากในปนี้เปนปเริ่มแรกของการใชระบบประกันคุณภาพภายในของ 
สวนแผนงาน  ดังนั้น จึงยังไมสามารถดําเนินการถึงระดับคุณภาพ 5 ไดในขณะนี้ 3 = 2 + มีการพัฒนาระบบฯ ตามแผน โดยมีการกํากับติดตามให

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
2 = 1 + แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสวน

แผนงานมีความสอดคลองเชื่อมโยงและตอบสนองตอแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

1 =  มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสวน
แผนงาน 
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ตัวชี้วัด/ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมิน
ตนเอง 

3      ในปที่ผานมางานธุรการ สวนแผนงาน ไดดําเนินการใหการสนับสนุนงานวางแผน  
ติดตามประเมินผลและงบประมาณ  และงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  โดย  

15. ตัวชี้วัด  12.8   การใหบริการสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

ระดับผลการประเมิน 
     1. มีแผนการใหบริการสนับสนุนงานตางๆ ระดับคุณภาพ  5   มีคาเทากับ     5 
     2. มีการดําเนินงานตามแผน และรวมกันดําเนินงานการใหบริการ   ระดับคุณภาพ  4   มีคาเทากับ     4 
         2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณพรอมตอการใชงาน ระดับคุณภาพ  3   มีคาเทากับ     3 
         2.2 จัดพิมพเอกสาร ระดับคุณภาพ  2   มีคาเทากับ     2 
         2.3 สําเนาเอกสาร ระดับคุณภาพ  1   มีคาเทากับ     1 
         2.4 เชค็วันวาง/นัดประชุม ระดับคุณภาพ  
         2.5 จองหองประชุม/สื่อ โสตฯ  5 =   มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ        
         2.6 จัดเอกสารประกอบการประชุม  4 =  มีการประเมินผลการใหบริการ       
       ฯลฯ  3 = มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยสนับสนุนในการใหบริการ   

 3.  มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการสนับสนุนการทํางาน  2 =  มีการดําเนินงานตามแผนและการทํางานเปนทีมงานในการใหบริการ      
  2.1  ระบบสืบคนขอมูล (ระบบรับ-สง) (พัฒนาโดยงานสารสนเทศ สวนแผนงาน)  1 =  มีแผนการใหบริการสนับสนุนตางๆ ของสวนแผนงาน      
  2.2  ระบบบันทึกวันลา  ชดเชยวันหยุด (พัฒนาโดยงานสารสนเทศ สวนแผนงาน) 
3.3  การใช  Internet  ในการ Download ขอมูล   

 

      ทั้งนี้ ปนี้เปนปแรกของการใชระบบประกันคุณภาพภายในสวนแผนงาน งานธุรการ
สวนแผนงาน  จึงไมสามารถดําเนินการถึงระดับคุณภาพ 5 ได  ซึ่งจะเริ่มในระดับคุณภาพ 
4 และ  5 ในปตอไป 

 ดังนั้น จึงมีผลการประเมินในระดับคุณภาพ 3 
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สวนที่ 3 
 

สรุปจุดเดน จุดดอย ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันา 
 

1. จุดเดน จุดดอย ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามปจจัย 
 
ปจจัยที่ 1   ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจําป 
 โดยผลคาคะแนนเฉลี่ยภายในปจจัย เทากับ 4.03 (ระดับสูง) 

1) จุดเดน และแนวทางการเสริมจุดเดน 
เนื่องจากสวนแผนงาน เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก และทําหนาที่สนับสนุน

กระบวนการจัดทําแผนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  และแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น จึงทําใหสวนแผนงานมี
ขอมูล และมีความเขาใจในเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนเปนอยางดี โดย
ไดนําขอมูลและความรูดังกลาวไปกําหนดแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของสวนแผนงาน 
ใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยง และสนับสนุนตอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กอรปกับบุคลากร
ของสวนแผนงาน มีความรูและความเขาใจในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงเปนการงายในการสื่อสาร
และสรางความเขาใจ เพื่อการดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
2) จุดดอย และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.1 ในสวนของแผนกลยุทธของสวนแผนงาน มีผลการประเมินในระดับคาคะแนน 
เทากับ 3 ซึ่งมีผลมาจากการยังไมไดเขียนรายละเอียดของแผนฯ ออกมาเปนเอกสารที่
ชัดเจนเปนรูปเลม  ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินการในสวนนี้เพื่อใหมีครบถวนสมบูรณตาม
เกณฑการชี้วัดตอไป 

2.2 ในสวนของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสวนแผนงาน มีผล
การประเมินในระดับคาคะแนน เทากับ 4.10  ถึงแมจะมีคาประเมินอยูในระดับ “สูง” แต
อยางไรก็ตามหากพิจารณาในผลผลิตบางรายการ เชน ผลผลิตการวิจัยสถาบัน จะพบวา ผล
ความสําเร็จของแผนจะขึ้นกับปจจัยภายนอกสวนแผนงานเปนอยางมาก ไดแก เวลาและ
ความคืบหนาในการดําเนินการวิจัยของนักวิจัยที่เขามาดําเนินการ และรวมถึงปญหา
ขอจํากัดตาง ๆ ที่มักพบในระหวางการวิจัย ทั้งนี้ เปนเรื่องปกติตามธรรมชาติของการวิจัยที่
สวนใหญมักจะแลวเสร็จชากวาแผนที่กําหนดไวไมมากก็นอย ดังนั้น ในสวนนี้อาจจะตองหา
มาตรการ และแนวทางเพื่อชวยสนับสนุน สงเสริม ผูวิจัย เพื่อใหสามารถดําเนินการวิจัยได
ตามแผนที่กําหนดไวตอไป 
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ปจจัยที่ 6  ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและบุคคลากร  
 โดยผลคาคะแนนเฉลี่ยภายในปจจัย เทากับ 4 (ระดับสูง) 

1) จุดเดน และแนวทางการเสริมจุดเดน 
สวนแผนงาน มีนโยบายสําคัญในการสงสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันมากที่สุด โดย

การดึงจุดเดน และความสําเร็จที่ผานมา มาทําการศึกษารวมกัน และรวมถึงการแสวงหา
ความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ มาสนับสนุนการทํางานตามภารกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
ความสําคัญในการสงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรใหสูงยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากระดับ
ผลประเมินในตัวชี้วัดที่ 6.7 ที่อยูในระดับ 5 ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ก็จะยังคงเปนจุดเนนสําคัญ
ของการดําเนินการในปตอไป 

 
2) จุดดอย และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
  จุดที่ตองเรงพัฒนา และดําเนินการใหเปนรูปธรรม ไดแก การดําเนินการในตัวชี้วัดที่ 

6.3 มีการพัฒนาสูองคการเรียนรูฯ โดยจะไดจัดองคประกอบในบางรายการที่ยังขาดใหมี
ความสมบูรณ และจัดทําเปนระบบที่สามารถตรวจวัดผลความสําเร็จไดอยางชัดเจนตอไป 
  

ปจจัยที่ 11  การประกันคุณภาพ 
 โดยผลคาคะแนนเฉลี่ยภายในปจจัย เทากับ 2.5 (ระดับตํ่า) 

1) จุดเดน และแนวทางการเสริมจุดเดน 
บุคลากรของสวนแผน มีความเขาใจในความจําเปนที่ตองมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมีทัศนคติที่ดีในเรื่องดังกลาว โดยไมมองวาเปนการเพิ่มภาระจากงานประจํา ซึ่ง
สิ่งนี้จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพภายในของสวน
แผนงานที่อยูในขั้นเริ่มตนนี้ ไดพัฒนาใหสมบูรณไดอยางรวดเร็วตอไป 

 
2) จุดดอย และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

เนื่องจากเปนปแรกของการเริ่มตนพัฒนาระบบฯและกําหนดตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพภายในของสวนแผนงาน  ดังนั้น ผลการประเมินในสวนนี้จึงยังอยูในระดับตํ่า และ
จะตองมีการพัฒนาใหสมบูรณ เปนรูปธรรมตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการจัดใหมี
ระบบขอมูลเพื่อการรายงานและอางอิงผลความสําเร็จในแตละระดับคาคะแนน ซึ่งจะไดนํา
ระบบ ICT ที่สวนแผนงานมีอยูมาสนับสนุนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บและ
การเขาถึงขอมูลอางอิงตอไป 

 
ปจจัยที่ 12   การบริหารจดัการภารกิจหลัก 
 โดยผลคาคะแนนเฉลี่ยภายในปจจัย เทากับ 4.38 (ระดับสูง) 

1) จุดเดน และแนวทางการเสริมจุดเดน 
เนื่องจากในการเริ่มตนของทุกปงบประมาณ และการดําเนินการในกิจกรรมยอย  

ตาง ๆ  สวนแผนงาน ไดเนนและใหความสําคัญเปนอยางมากใหการกําหนดแผนปฏิบัติการ
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ทั้งระยะส้ัน และระยะยาวที่ชัดเจน มีขั้นตอนแนนอนที่สามารถสื่อสารได (Plan) ดังนั้น จึง
เปนการสะดวกในขั้นของการกํากับ ติดตาม และประเมินผล (Check) เพื่อการเรงรัด 
ปรับปรุง และสงเสริมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่กําหนดไว (Action) โดยเฉพาะอยางยิ่งไดให
ความสําคัญกับผูที่ เกี่ยวของในขั้นตอนการพิจารณาตาง ๆ โดยไดนําขอสังเกต และ
ขอแนะนําที่ได มาประกอบการพัฒนาผลงานใหสมบูรณสูงสุด และตรงกับความตองการ
ตอไป 

ในสวนของวิธีการทํางาน สวนแผนงานไดเนนรูปแบบการทํางานเปนทีมงาน การ
เรียนรูรวมกัน และการสื่อสารโดยตรงเพื่อสรางความเขาใจในวิธีการทํางานชิ้นตาง ๆ การมี
สวนรวมในการบริหารงาน โดยการกระจายอํานาจการบริหารจัดการในหลาย ๆ เรื่อง และ
รวมถึงในเรื่องการลดขั้นตอนในการทํางานดวย 

นอกจากนี้ สวนแผนงาน ไดมีนโยบายการนํา ICT มาใชสนับสนุนใหเกิดประโยชน
สูงสุดในงานตามภารกิจ โดยระบบที่ไดใชประโยชนแลวในปจจุบัน อาทิ ระบบการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยผานทางเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย   
ระบบสารสนเทศการรับสงเอกสารสวนแผนงาน และระบบสารสนเทศการลาของพนักงาน
สวนแผนงาน เปนตน 

 
2)  จุดดอย และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
  ระบบที่ยังเปนปญหาอยางมากในปจจุบัน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญที่มีอยู

มีสภาพเกามาก เปนเครื่องที่มีอายุ 6-8 ป ไมสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ 
ที่ทางสวนแผนงาน ไดจัดหา และพัฒนาขึ้นไดมากนัก แตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการพิจารณาจัดสรรคอมพิวเตอรที่จําหนายออกมาจาก
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคารเรียนรวม ซึ่งในสวนนี้หากไดรับการจัดสรรเพื่อทดแทนใน
บางสวนแลว ก็จะสามารถชวยแกปญหาไปไดพอสมควร 

 
 

2. จุดเดน จุดดอย ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในภาพรวม 
โดยผลคาคะแนนเฉลี่ยภายในภาพรวม เทากับ 4 (ระดับสูง) 
1) จุดเดน และแนวทางการเสริมจุดเดน 

สวนแผนงาน มีจุดเดนในเรื่องของบุคลากรที่มีความพรอมในการพัฒนา เรียนรู และ
ยอมรับในวิธีการทํางานใหม ๆ เพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุด รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน และมีความสามารถในการทํางานเปนทีมงานไดเปนอยางดียิ่ง ซึ่งปจจัยนี้เปนสิ่งที่
สําคัญอยางมากเมื่อเทียบกับปจจัยอื่นๆ ที่สวนแผนงานมีอยู โดยจะไดนําไปเสริมตอกับการ
พัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ใหมีความกาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว และในลําดับตอไปสิ่งที่จะไดมุงเนน ไดแก การพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมตอไป 
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2) จุดดอย และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

จุดที่ตองแกไขดังที่ไดกลาวไปแลว ในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอรที่ถึงแมจะดูมี
จํานวนมาก แตกวา รอยละ 90  ที่มีอายุการใชงานมานาน 6-8 ป  และไมรองรับตอ ICT ที่
เจาหนาที่ของสวนแผนงานไดพัฒนาขึ้น แตอยางไรก็ดี สวนแผนงาน ทราบถึงขอจํากัดใน
งบประมาณในดานนี้เปนอยางดี ดังนั้น จึงไดพยายามใชทรัพยากรตามที่มีอยูโดยไมให
กระทบตองานที่รับผิดชอบ จนกวาจะไดรับเครื่องเพื่อทดแทนตามความเหมาะสมตอไป 

ในสวนของการพัฒนาบุคลากร ถึงแมสวนแผนงานจะมีนโยบายใหบุคลากรของ
สวนฯ ไดรับการพัฒนาอยางนอย 1 คน/หลักสูตร/ป หรือ บุคลากร รอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนา แตดวยขอจํากัดของชวงเวลาและปริมาณงานในบางงานที่มีเขามาอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป จึงอาจเปนอุปสรรคสําคัญตอบุคลากรกลุมนี้ในการมีโอกาสไดรับการพัฒนา แต
อยางไรก็ตามคงตองหาแนวทางและวิธีการใหบุคลากรของสวนแผนงานไดมีโอกาสในการ
ไดรับการพัฒนาที่กระจายอยางทั่วถึงในทุกคนตอไป 

 
 

 - 26 - 



                               
                                                                           
                                                           

สวนที่  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวนแผนงาน 

1) หัวหนาสวนแผนงาน    ประธานคณะทํางาน 

2) นางภารดี  ศิริพลไพบูลย   คณะทํางาน 

3) นางอิสรีย  ภูมิเนาวนิล   คณะทํางาน 

4) นางสาวจุไรรัตน  วิสัยดี   คณะทํางานและเลขานุการ 

 

อางอิง : คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 309/2550  เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําหนวยงานเพิ่มเติม ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
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รายการเอกสารสนับสนุน 

ปจจัย 1  ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั และแผนปฏิบัติการประจําป 
ตัวชี้วัด 1.2  มกีารกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         

1)  วิสัยทัศน ปจจัยแหงความสําเร็จ ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําสารสนเทศ  ดานการ   
ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2549 สวนแผนงาน 

ปจจัย 6 ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ตัวชี้วัด 6.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก     

3)    เครื่องมือในการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาองคกรอยางสมดุลและยั่งยืน และเอกสารการ
สัมมนา เรื่อง การบริหารเวลาและการจัดการอยางเปนระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

ตัวชี้วัด 6.7 รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ           
4)   สรุปการฝกอบรมของเจาหนาที่สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

ปจจัย 11 การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 11.1 มีระบบกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง     

5)   นโยบายผูบริหารที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน  
ปจจัย 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

ตัวชี้วัด 12.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป             
6)    ปฏิทินและขั้นตอนการจดัทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551 
7)    แผนปฏิบติัการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (งานประจํา/โครงการ) 

ตัวชี้วัด 12.2  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
8)   รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

ตัวชี้วัด 12.3  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 
9)   ปฏิทินและขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551 
10)  เอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2550  

ตัวชี้วัด 12.4  การวิจัยสถาบันระดับหนวยงาน 
11)    แผนการปฏิบัติงานดานการวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
12) การตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย 
13) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบันและเผยแพรผลการวิจัย 
14) การติดตามการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานวจิัยตามขอเสนอแนะของผูวิจยั 
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ตัวชี้วัด 12.5  การวิจัยสถาบันระดับหนวยงาน 

15)  แผนการปฏิบติังานดานการวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
16) การติดตามและประเมินผลคณุภาพของการวิจัย 
17) การเผยแพรผลการวิจัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด 12.6  สารสนเทศประจําปของหนวยงาน 
18)   รายงานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2549  
19)   รายงานจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2549 
20)   รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑติ ปการศึกษา 2548 
21)   การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2547  
22)   สารสนเทศ ปการศึกษา 2549  

ตัวชี้วัด 12.7  การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของหนวยงาน 
23)   แผน ICT ของสวนแผนงาน 
24)  วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนพัฒนา ICT สวนแผนงาน กับแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
25)  ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําสารสนเทศดานการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติ

การของมหาวทิยาลัยและการปรับปรุงระบบแมขาย 
26)   ระบบที่ใหบริการแบบ Online จํานวน 7 ระบบ  

ตัวชี้วัด 12.8  การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 
27)  แผนการดาํเนินงานสนับสนุนการใหบรกิาร 
28)  เอกสารการดําเนินการตามแผนและการทํางานเปนทมีในการใหบรกิาร 
29)   ระบบบันทึกการรับ-สงหนังสือสวนแผนงาน 
30)   ระบบฐานขอมูลบันทึกวันลาพนักงานสวนแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

รอยละของผลผลิตเทียบกบัเปาหมาย ประจําปงบประมาณ 2549 
งาน รายการ รอยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเปาหมาย 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

นํ้าหนัก
ความสําคัญ 

(%) 

เฉลี่ยผลการ
ประเมินจากการ 
ถวงน้ําหนัก 

1. งานวางแผน ติดตามประเมินผล              
    และงบประมาณ 

100 5 70 3.5 

    1) แผนพัฒนา มทส ระยะที่ 10 100    
 2) แผนปฏิบัติการประจําป 

   งบประมาณ  
100   

 

 3) รายงานผลการดําเนินงาน    100    
     ตามแผนปฏบัิติการ     
 4) รายงานผลการดําเนินงาน 100    
     และการใชจายเงินตาม  

    แบบฟอรม สงป 
   

 

 5) รายงานประจําป 100    

 6) คําของบประมาณแผนดิน 100    

 7) งบประมาณถือจาย 100    

2. งานวิจัยสถาบัน 49.11 1 15 0.15 

 8) รายงานวิจัยสถาบัน 
   ที่แลวเสร็จ -โครงการเดิม 

71.43   
 

 9) โครงการวิจัยสถาบันที่ได 25.00    
     ลงนามสัญญาโครงการใหม     

 10) รายงานการประเมินผล  100.00    
      แผนพัฒนา มทส ระยะที่ 9     

 11) รายงานวิจยัสถาบันขนาด 
     เล็กที่แลวเสร็จ 

0.00   
 

3. งานสารสนเทศ 79.17 3 15 0.45 

 12) แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 100    

      และการสื่อสาร มทส พ.ศ.  
     2550-2554 

 
  

 

 13) รายงานดานนักศึกษา 66.67    

 14) รายงานดานบัณฑิต 50.00    

 15) สารสนเทศ มทส 100    

 ภาพรวม 76.09 3 100 4.10 
แหลงท่ีมา : งานวางแผน ประเมินผล และงบประมาณ  
ขอมูล ณ  เดอืนกันยายน 2549
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ตัวชี้วัด 11.1 มีระบบกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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