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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 สวนแผนงาน  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง อยูภายใตการ
กํากับดูแลดานนโยบาย โดยรองอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการจัด
การศึกษา ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห  
เสนอแนะเกี่ยวกับคําของบประมาณประจําป  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  จัดทําผังแมบท  พิจารณา
ดําเนินการจัดต้ัง และยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
วิจัยสถาบัน  สวนแผนงาน ไดดําเนินการประเมินตนเอง มาตั้งแตปการศึกษา 2549 และในปการศึกษา 2550 
(พฤษภาคม 2550 – เมษายน 2551) สวนแผนงานไดพัฒนาตัวบงชี้ โดยผนวกรวมตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้  ไดประเมินตนเองโดยมีรายละเอียดองคประกอบ ตัวบงชี้ และระดับ
ผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 2 และผลสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และ
จุดเดน/แนวทางแกไข ในภาพรวมของสวนแผนงาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 3 ซึ่งสามารถนํามาสรุป
เปนผลการประเมินตนเองของสวนแผนงาน ไดดังนี้ 

1. ในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสวนแผนงาน ไดคะแนน 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 
2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 17 ตัวบงชี้ พบวามีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนน 3 และเปนจุดเดนทั้งส้ิน 14 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จตามแผน 
2) ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
3) ตัวบงชี้ 7.4 รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพ 
4) ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารของหนวยงาน 
5) ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 
6) ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

หนวยงานสูระดับบุคคล 
7) ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารหนวยงาน 
8) ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
9) ตัวบงชี้ 10.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
10) ตัวบงชี้ 10.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
11) ตัวบงชี้ 10.3 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 
12) ตัวบงชี้ 10.4 การวิจัยสถาบัน 
13) ตัวบงชี้ 10.5 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา 
14) ตัวบงชี้ 10.8 การใหบริการสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
และตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุงมีทั้งสิ้น 3 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
2) ตัวบงชี้ 10.6 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ 



3) ตัวบงชี้ 10.7 การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของหนวยงาน 
3. จากผลการประเมินตนเองในตัวบงชี้ที่ควรปรับปรุง 3 ตัวบงชี้ เมื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญกอน-

หลัง เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการของสวนแผนงานในปการศึกษาถัดไปสามารถนํามา
จัดเปนกลุมตามลําดับความสําคัญได 2 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมตัวบงชี้เกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติการประจําป 

• ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
2) กลุมตัวบงชี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจหลัก 

• ตัวบงชี้ 10.6 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ 

• ตัวบงชี้ 10.7 การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
หนวยงาน 
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สวนที่  1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2533 โดยมาตรา 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  มีตัวบงชี้
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 และตัวบงชี้ที่ชัดเจน ตามหลักลิขิตสมดุลย 
(Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ  มิติผูรับริการ  มิติกระบวนการภายใน  มิตินวัตกรรม
และการเรียนรู  และมิติการเงิน   และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแตปงบประมาณ  
2548  เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันในปงบประมาณ 
2550 สวนแผนงานไดพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเปนการประเมินผลในเชิง
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช  Scorecard  Cockpit  ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจน และเปนตัวซึ่งจะสะทอนผลงานการบริหารจัดการของตัวบงชี้
ตางๆ วาอยูในระดับใดเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินการของหนวยงานตอไป  

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 เสนอขอแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือผูประเมิน เพื่อ
ดําเนินการในเรื่องใดๆ ที่อยูในขอบเขตของอํานาจและหนาที่ของกรรมการชุดนี้ และหนาที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการมอบหมาย  ปจจุบัน
คณะกรรมการวิจัยสถาบันเปนกรรมการชุดที่ 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
ระบบ ใหขอคิดเห็น เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่ม
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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
ความรู  เพื่อสูความเปนเลิศในงานดานการวางแผน การประเมินผล งบประมาณ   วิจัยสถาบันและสารสนเทศ   
และงานสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
3. พันธกิจ 

3.1 จัดทําแผนที่สะทอนนโยบายและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการ
กําหนดเปาประสงคของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

3.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ภายใตหลักการ  รวมบริการ ประสานภารกิจ  โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด  

3.3 พัฒนาระบบคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินการวิจัยสถาบันเพื่อนําเสนอขอมูล
ประกอบการวางแผนทางการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

 
4. ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 2 :  การสรางขดีความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยม ีICT เปนเครื่องมอืในการทํางาน 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมีคุณภาพ และผานการประเมิน

คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 
5. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

5.1 มีองคความรู 
5.2 บุคลากรยกระดับความรู 
5.3 กระบวนงานมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง (ความรู + คน + การปฏิบัติจริง) 
5.4 มี ICT ที่เหมาะสม โดยนํามาใชเปนเครื่องมอืในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 
5.5 มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไมตํ่ากวาระดับ 4-5 
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6. Strategy Map 

 
 
 

วิสัยทัศน 
 
 
 
 
 
ผูรับบริการผูรับบริการ  
 
 
 

กระบวนการภายในกระบวนการภายใน  
 
 

นวัตกรรมและการเรียนรูนวัตกรรมและการเรียนรู  

          
 
 
 

มีผลผลิต / ผลลัพธที่ดีเปนที่ยอมรับของ
ผูรบับริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

กระบวนงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
(ความรู + คน + การปฏิบตัิจริง) 

บุคลากรมีคุณภาพ และยกระดับความรู 

มีองคความรูในการปฏิบตัิงาน ม ีICT ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู
และการปฏิบตัิงาน 

ภารกิจ 

แผนภูมทิี่ 1  Strategy Map  การพัฒนาสวนแผนงาน ปงบประมาณ  2550-2554 

 
7. โครงสรางองคกรและการบริหาร 

7.1 โครงสรางการบริหารงาน 
สวนแผนงานเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวางแผน และมี

หัวหนาสวนแผนงานกํากับดูแล  
 

7.2 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. นางสาวจุไรรัตน วิสัยดี 
2. นางภัททิยา   วิมลญาณ  2. ดร. บุรทนิ  ขําภิรัฐ    
3. นางสาวพัชร ี ดงกระโทก  3. นายสมจิต  มณีวงค      
   4. นางสาวจันทนี  วีระชัย 
   5. นางสาววริฏฐา ประเสริฐ
     

1. นางภารดี   ศิริพลไพบูลย 
2. นางศิริรัตน  เนาววงษ 
3. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ 
4. นายเชาวนวัฒน  วงศสวัสดิ์ 
5. นายวัลลพ   ลอมตะคุ 

 

แผนภูมทิี่ 2  แสดงการจัดโครงสรางการบริหารงานของสวนแผนงาน 
 
 7.3 ภารกิจหลัก 

7.3.1 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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7.3.2 งานวางแผน ติดตามประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ป และแผน 5 ป)  
2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
3) จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป          

ของมหาวิทยาลัย 
4) จัดวางระบบเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 
5) จัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
6) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

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

7.3.4 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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8. บุคลากร 
ในปการศึกษา 2550 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 11 คน และพนักงานธุรการ 3 คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรสวนแผนงานทั้งหมด ปการศึกษา 2550 
หนวย: คน 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนบุคลากร 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
รวม 

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบรหิารทั่วไป 1 9 3 1 14 

รวม 1 9 3 1 14 

 

ขอมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2551 
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9. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 

: PMQA) และการกําหนดตัวบงชี้ เพ่ือการรายงานการประกันคุณภาพ (SAR) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมทิี่ 3  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

 
องคประกอบสําคัญตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดระบุไว  ใน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การนําองคการ 
2. การวางแผนเชงิยุทธศาสตร 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 
5. การมุงเนนพัฒนาบุคลากร 
6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ 
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10. การกําหนดกรอบการวัดผลเพ่ือการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

  

การพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 
การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จตามแผน 

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธหนวยงานสูระดับบุคคล 

2. การวัด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู 

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารของหนวยงาน 
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

จัดการ 
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารหนวยงาน 
ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 

3. การมุงเนนพัฒนา
บุคลากร 

ตัวบงชี้ 7.4 รอยละของบคุลากรประจําหนวยงานที่ไดรบัการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ 

4. การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

5. การจัดกระบวนการ 
6. ผลลัพธ 

ตัวบงชี้1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด 

ตัวบงชี้ 10.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ตัวบงชี้ 10.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
ตัวบงชี้ 10.3 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ 10.4  การวิจัยสถาบัน 
ตัวบงชี้ 10.5 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา 
ตัวบงชี้ 10.6  การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ 
ตัวบงชี้ 10.7  การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

ของหนวยงาน 
ตัวบงชี้ 10.8  การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 

รวม 6 ประเด็น รวม 17 ตัวบงชี้ 
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สวนที่  2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 
 

 
องคประกอบที่   1    ปณิธาน  วิสัยทศัน  ยุทธศาสตรชาติ  และแผนปฏิบตักิารประจําป 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.1: มีการพัฒนาแผนกลยุทธการดําเนินงานของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จตามแผน  

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานใหสอดคลองกันกับภารกิจของ
หนวยงาน และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ  
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 

 

5. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของหนวยงาน กับแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

 

6. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1.  มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสวนแผนงานเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนากลยุทธของหนวยงานให
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

2.  ภายในแผนยุทธศาสตรของสวนแผนงานไดมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

3.  ไดมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 
4.  ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  3  ครั้ง 
5.  ไดมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของหนวยงาน กับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 
6. ไดมีการประเมินแผนยุทธศาสตรสวนแผนงาน และไดนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอมของหนวยงานมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานแลว ในคราวการประชุมสวนแผนงาน 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2551  

อนึ่ง ในกรณีของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในขั้นการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(SWOT)ไดมีการรับฟงขอมูลเพ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะห
สภาพแวดลอมจากปจจัยภายนอก  โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญดานอุดมศึกษาจากหนวยงานตางๆ มาใหความรู 
มีดังนี้ 

1) คุณสุวรรณี  คํามั่น  ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในวันที่ 30 มกราคม 2549 

2) ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายใหความรู
เกี่ยวกับทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต   ในวันที่  10 มกราคม 2549 

 
 
การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 6) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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รายการหลักฐาน : 
 ตารางที่  1.1.1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 

ตารางที่  1.1.2  การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน สูงานตาง ๆ และสูการปฏิบัติ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 

ตารางที่  1.1.3  ผลการวิเคราะหและประเมินความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนพัฒนาสวนแผนงาน ป 
2551-2554 กบัยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่  1.2:     รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด   

ชนิดของตัวบงชี:้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 75 2 คะแนน รอยละ 70  

 
รายการหลักฐาน: 
 ตารางที่ 1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 

2550 (ต.ค. 49 - ก.ย. 50) 
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องคประกอบที่   7    การบริหาร และการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่  7.3:  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี:้      กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนและมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู 

 

3. มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให
เปนสวนหนึง่ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู 

 

4. มีผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไม
นอยกวา รอยละ 50 

 

5. มีผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการประเมิน SWOT สวนแผนงานในเรื่องของการจัดการความรู ในวันที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 
15.00 น. ณ หองประชุมสวนแผนงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบในการจัดทําเปนแผนการจัดการความรู
สวนแผนงาน โดยไดมีการจัดทําแผนการจัดการความรูแลวเสร็จและเผยแพรแกประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบ ไดแก 

• การประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 1/2551 เม่ือวันศุกร 11 มกราคม 2551 

• นําเสนอเพื่อรับทราบในการประชุมการนําเสนอผลการประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 
2549 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2550  

• การจัดกิจกรรม Show and Share ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 โดยมีสวนสารบรรณ
และนิติการเขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ หองประชุม 1004 อาคารบริหาร  

นอกจากนี้ มีการนําเสนอแผนการจัดการความรูใหกับบุคคลภายนอกไดทราบ ไดแก 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

• การศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสถาบันสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 2 ในโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  
12 –30 พฤศจิกายน 2550  

• การศึกษาดูงานของบุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สวนแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2550 – 15 กุมภาพันธ 2551 

• การศึกษาดูงานของคณะผูวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่อง การศึกษา
โครงการดานการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในวันที่ 23 มกราคม 2551  

• การศึกษาดูงานของคณะฝกอบรมศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 3-7 
มีนาคม 2551  

• การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะผูบริหารและบุคลากรกองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551  

2. มีการดําเนินการตามแผนดังกลาวโดยเกิดผลงานเปนรูปธรรม โดยไดมีการถายทอดแผนการจัดการ
ความรูไปสูการปฏิบัติถึงระดับบุคคล รวมถึงไดมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ ๆ  

3. ไดมีการประเมินงานที่ไดจากแผนการจัดการความรูจากผูที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาพัฒนา 
ปรับปรุงผลงานจากการจัดการความรูในแตละเรื่อง เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมในแตละงานและสามารถนําไป
ปฏิบัติใชไดจริงในลักษณะงานประจํา ไดแก 

• ระบบหนังสือเวียนอัตโนมัติ  

• ระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางงานไดเพื่อสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูเพิ่มมากขึ้น 

4. ผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรู ซึ่งมีโครงการ ต้ังแตป พ.ศ. 2548 – 2551 จํานวน 15 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนความประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย รอยละ 80 รายละเอียดผลงานที่ไดจากการจัดการความรูดังปรากฏในภาคผนวก ตารางที่ 
7.3.2 
 นอกจากนี้ ผลลัพธที่ไดจากการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ทําใหการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
เปนองครวมมากขึ้น ลดขั้นตอนในการทํางาน ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จากการใชกระดาษ ทําใหลดจํานวนกระดาษที่ใชลง ซึ่งเปนผลจากการนํา ICT 
มาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   นอกจากนี้ องคความรูที่มีสงผลใหหนวยงานภายนอกมีความเชือ่มั่นใน
สวนแผนงาน และตองการความรูดานที่สนใจเพื่อถายทอดและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ซึง่กอใหเกิดการ
ใหบริการวิชาชีพแกบุคคลภายนอก เชน  

1. ใหบริการแก สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา ในหัวขอ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรโดยใช Balance Scorecard (BSC)  ระหวางวันที่ 17-18 มถินุายน 2551 ณ กระทอม
หินนันทภัค อาํเภอวังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา  

2. ใหบริการแก ศูนยวิทยพัฒน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบรุี ในหัวขอ การจดัทําแผน
ยุทธศาสตรโดยใช Balance Scorecard (BSC) ระหวางวนัที่ 23-25 มถินุายน 2551  
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การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการอยางนอย 
4 ขอแรก (ระดบั 4) 

3 คะแนน ระดับ 4  

 
รายการหลักฐาน: 

ตารางที่  7.3.1  สวนที่ 3 การดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกบัการจัดการความรูสวนแผนงานใน
ปงบประมาณ 2548-2550 

ตารางที่  7.3.2  การนําแผนการจัดการความรูในองคกร สวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 
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ตัวบงชี้ที่  7.4:   รอยละของบคุลากรประจําหนวยงานที่ไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชพี 

ชนิดของตัวบงชี:้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

บรรลุเปาหมายนอยกวารอยละ  50 บรรลุเปาหมายรอยละ 50 - 80 บรรลุเปาหมายมากกวารอยละ 80 

 
รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
ตางประเทศ ปการศกึษา 2550 (พ.ค. 2550-เม.ย. 51) 
 

จํานวนบุคลากร  
(คน) 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
(คน) 

รอยละของบคุลากรที่ไดรบัการ
พัฒนา 

14 13 92.86 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. การสงบุคลากรหนวยงานไปอบรม  สัมมนาหรือ ดูงาน 
2. การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยงาน 

 

 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 92.86 3 คะแนน รอยละ 80 ขึน้ไป  

 

รายการหลักฐาน: 
 ตารางที่  7.4.1  การฝกอบรมของเจาหนาที่สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   - 17 - 



 

ตัวบงชี้ที่  7.5:   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี:้  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน:  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพือ่การตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร  

3. มีการดําเนินการดานความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4. มีการประชุมเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมลู  

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. สวนแผนงานไดมีวิสัยทัศนที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมี ICT เปนเครื่องมือในการคนหา 
พัฒนา และจัดการความรู เพื่อสูความเปนเลิศในในงาน ดานการวางแผน การประเมินผล งบประมาณ วิจัย
สถาบันและสารสนเทศ และงานสนับสนุนการตัดสินใจ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา จํานวน 3 
ยุทธศาสตร ซึ่งในการพัฒนาดาน ICT และดานฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ปฏิบัติงาน จะอยูภายใตยุทธศาสตรที่ 
2 การสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เปนเครื่องมือในการทํางาน 

2. ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อนํามาใชในการบริหารแลว โดยในปจจุบันไดมีการนํามาใช
ประโยชนจริงแลว ไดแก ระบบบันทึกรับ-สงหนังสือ ระบบฐานขอมูลบันทึกวันลา ระบบสารสนเทศการใชจาย
งบประมาณ  ระบบเวียนหนังสืออัตโนมัติ และระบบดานคลังขอมูลความรู เปนตน 

3.  ในสวนของการดําเนินการดานความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลไดกําหนด account และ 
password ของผูใชแตละประเภท มีการต้ังเวลาการ Backup ขอมูลทุกวัน และมีการนําขอมูลที่ Backup บันทึก
ลงใน CD อีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น 

4. ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการใชระบบฐานขอมูล สวนแผนงาน จํานวน 3 
ระบบ คือ ระบบ e-Document ระบบบันทึกวันลา และระบบการจัดทําแผนและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบของผูใชฐานขอมูล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยทุกระบบมีคาเฉล่ียอยูใน
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ระดับมาก และประชุมประเมินผลความพึงพอใจที่ไดรับเพื่อนํามาปรับปรุงระบบฐานขอมูลตอไป  (รายละเอียด
ตามภาคผนวก 7.5.1) 

5. นําสรุปผลที่ไดจากการประชุมประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลใหตรงตาม
ความตองการของผูใชฐานขอมูล ซึ่งมีขอเสนอแนะ ขอสังเกต รวม จํานวน 13 ขอ รายละเอียดดังปรากฏใน
ภาคผนวก 
 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการอยางนอย 
3 ขอแรก (ระดับ 3) 

3 คะแนน ระดับ 3  

 
รายการหลักฐาน: 

 ตารางที่ 7.5.1  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจระบบฐานขอมูล สวนแผนงาน 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จุดเดน สิ่งที่ควรปรับปรุง  
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ตัวบงชี้ที่ 7.8: มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี:้        กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน:   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบริหารงาน  

3. มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 
 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง  

5. มีขอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน (แบบไมเปนทางการ) โดยมีตัวแทนจากงาน
ตางๆ ไดแก 
- งานวางแผน ติดตาม ประเมินผล และงบประมาณ (นายวัลลพ   ลอมตะคุ) 
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (นายสมจิต มณีวงค และนางสาววริฏฐา  ประเสริฐ) 
- งานธุรการ (นางอิสรีย   ภูมิเนาวนิล) 
โดยมีหัวหนาสวนแผนงานเปนประธานและที่ปรึกษา 

2. มีวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการทํางานและการบริหารงาน  โดยไดวิเคราะหความ
เส่ียงของการปฏิบัติงาน ระบลุําดับความเสี่ยงในดานตาง ๆ คือ ดานการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานจากความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน  

3. มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550 และ ปงบประมาณ 2551 
ระดับหนวยงาน โดยแผนดังกลาวกําหนดผูรับผิดชอบ การปรับปรุง เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

4. มีการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง โดยจัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2550 ในระดับหนวยงาน เพื่อนํารายงาน
ดังกลาวสงหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  

รายการหลักฐาน: 
- ตารางที่ 7.8.1 แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550 

และปงบประมาณ 2551 สวนแผนงาน (แบบ ปอ. 3) 
- ตารางที่ 7.8.2 การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ไดแก ตารางการดูแลเครื่อง

คอมพิวเตอร สวนแผนงาน 
- รายงานผลการประเมินแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2550 ระดับ

หนวยงาน (แบบติดตาม ปอ. 3) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9: ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของหนวยงานสู
ระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงชี:้        กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน:   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ  4 - 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและกลยุทธของหนวยงาน  
 

 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน  

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและกลยุทธของหนวยงาน  

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปที่
ชัดเจน  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและกลยุทธของสวนแผนงาน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map สวนแผนงาน 
5. มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและยืนยนัวิสัยทัศนและกลยุทธรวมกันภายในสวนแผนงาน 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
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การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 7) 

3 คะแนน ระดับ 7  

รายการหลักฐาน: 
 ตารางที่  7.9.1  การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 
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องคประกอบที่   9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่  9.1:   มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน:   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของหนวยงาน 

 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

 

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน และประเมินคุณภาพ
อยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ครั้งตอป) 

 

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

5. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน   
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดําเนินงาน 5 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสวน
แผนงาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สมศ. ก.พ.ร. และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สกอ. 

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 
(3 ครัง้ตอป) ตามแผนปฏิบัติการ การประกนัคุณภาพภายใน สวนแผนงาน  

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
5. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน เชน ระบบ E-Document 

ระบบบันทึกวนัลา ระบบติดตามการรายงานผล Scorecard Cockpit 
 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการอยางนอย 
4 ขอแรก (ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงชี้ที่ 9.3: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี:้     ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน:   

 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1.   มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน  

2.   มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในหนวยงานโดยสอดคลองกับพันธกิจ
และการพัฒนาของหนวยงาน 

 

3.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  

4.   มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

 

5.   มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี  

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายในหนวยงานโดยสอดคลองกับพันธกิจและการพัฒนาของ

หนวยงาน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (สวนสงเสริมวิชาการ) 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น โดยไดนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี มาใชเปนกรอบในการกําหนดตัวบงชี้ของสวน
แผนงาน ที่ประกอบดวยสวนที่เปนกระบวนการและสวนที่เปนผลลัพธ โดยสวนที่เปนกระบวนการ
ประกอบดวย 3 กลุมยอย คือ 1) กลุมการนําองคกร 2) กลุมปฏิบัติการ และ 3) กลุมพื้นฐานของระบบ  ทั้งนี้ จะ
มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด เริ่มต้ังแตกลุมการนําองคกร จะไดแกหมวดการนําองคกร หมวดการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรและกลยุทธ และหมวดการใหความสําคัญกับผูรับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเนนใหเห็น
ความสําคัญดานการนําองคกรที่ผูบริหารตองกําหนดทิศทางของหนวยงาน โดยมุงที่ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

และใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันตลอดเวลา  ถัดไปคือกลุม
ปฏิบัติการ ไดแก หมวดการมุงเนนทรัพยากรบุคคล และหมวดการจัดการกระบวนการ ที่แสดงใหเห็นวา
บุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทําใหการดําเนินงานสําเร็จ และนําไปสูผลลัพธการดําเนินการของ
หนวยงาน  กลุมสุดทายคือกลุมพื้นฐานของระบบ ไดแก หมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู กลุม
นี้สงผลใหหนวยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใชขอมูลจริง
และองคความรูเปนแรงผลักดัน ซึ่งผูบริหารจําเปนตองมีขอมูลจริง เพื่อใชในการตัดสินใจ ตองมีการวัด การ
วิเคราะห เพื่อใหสามารถรายงานผลลัพธการดําเนินการของหนวยงาน นอกจากนี้ การบริหารจัดการนั้นตองมี
การใชขอมูลและสารสนเทศอยูตลอดเวลา 

สวนที่เปนผลลัพธ หมวดผลลัพธการดําเนินการ สวนนี้เปนการตรวจประเมินใน 4 มิติ ที่สอดคลอง
และเชื่อมโยงกบัตัวบงชี้ของสวนแผนงาน  

 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการอยางนอย 
4 ขอแรก (ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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องคประกอบที่   10    การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตัวบงชี้ที่ 10.1:  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,   ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่
ชัดเจน 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินการ
จัดทําแผนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

3. มีกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในระดับตางๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 

4. แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

 

5. การจัดทําแผนแลวเสร็จเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนภายในเดือน
กันยายน และมีการนําขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัย (กรณีที่มี) ที่เกี่ยวของ
มาดําเนินการใหสอดคลองตามขอสังเกต  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดตารางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน 
2. การดําเนินการจัดทําแผนมีขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น อันเนื่องมาจากความชํานาญของพนักงานและ

การใหความรวมมือที่ดีจากหนวยงาน สงผลใหกระบวนการจัดทําแผนมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น    
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเนนการมีสวนรวมจากหนวยงานทุกระดับโดยสวน

แผนงาน จะสงแผนปฏิบัติการของปที่ผานมาใหหนวยงานทําการทบทวน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หลังจากนั้น
สวนแผนงานทําการรวบรวม และจัดทําเปนรูปเลมเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตอไป 

4. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยไดรับการถายทอดมาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยแผนมีการถายทอดจากเปาประสงคระดับองคกร ไปยังเปาประสงค
ระดับภารกิจและเปาประสงคระดับหนวยงาน 

5. การจัดทําแผนปฏิบัติการป 2551 แลวเสร็จและเสนอสภาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2550 
6. ไดนําขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสมบูรณยิ่งขึ้น และนําเสนอสภา

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบตามลําดับ และปรับปรุงแกไขแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2550 และ
ประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 
 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงชี้ท่ี 10.2:  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,   ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน 

 

2. มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหมีประสิทธิภาพโดยการใชเทคโนโลยี
ในการดําเนินงาน 

 

3. มีการจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณถัดไป   

 

4. มีการนําเสนอสภาวิชาการภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป  

5. มีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป 
และมีการนําขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัย (กรณีที่มี) มาดําเนินการให
สอดคลองตามขอสังเกต 

 

 

   - 30 - 



 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ชัดเจน  กําหนดปฏิทินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานรายงานผลภายใน 3 วันหลัง
สิ้นแตละไตรมาส   และกําหนดเสนอรูปเลมรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550  ตอสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2551 

2. มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปใหมีประสิทธิภาพโดยการใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน  โดยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร   โดยระบบสามารถประมวลผลเปนสรุป
รายงานในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบไวโดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้  ไดนําโปรแกรม Scorecard Cockpit  
มาใชประกอบในการรายงานผลการดําเนินงานใหชัดเจนและเขาใจงายขึ้น 

3. มีการจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวเสร็จภายในไตรมาส
แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2551   โดยผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและรองอธิการบดีฝายวางแผนไดเห็นชอบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550  

4. มีการนําเสนอรูปเลมรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอสภาวิชาการได
ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2551  คือในการประชุมครั้งที่ 13/2550  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 
2550  โดยสภาวิชาการรับทราบโดยไมมีขอสังเกต 

5. มีการนําเสนอรูปเลมรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอสภามหาวิทยาลัย
ไดภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2551  คือในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2550  เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2550  โดยสภาวิชาการรับทราบโดยไมมีขอสังเกต 
 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงชี้ที่ 10.3:  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,   ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน 

 

2. มีการดําเนินการตามแผน และมีการพัฒนากระบวนการจดัทํางบประมาณ 
โดยใชนวัตกรรมตางๆ   มาพฒันางานอยางตอเนื่อง  

 

3. การมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ในการพจิารณาจัดทํางบประมาณ  

4. การจัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ และประกาศใชจายไดในตน
ปงบประมาณ 

 

5. มีการนําขอสังเกตหรือขอแนะนําจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ (กรณีที่มี) มาดําเนินการใหสอดคลองตามขอสังเกต 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. ไดกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย  โดยไดจัดทําปฏิทิน
งบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป  2551  ที่ระบุถึงขั้นตอนกิจกรรมการดําเนินการดานงบประมาณที่ชัดเจน 
และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อแจงหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

2. ไดดําเนินการตามแผน และมีการพัฒนากระบวนการจัดทํางบประมาณ โดยใชนวัตกรรมตางๆ  
มาพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยไดนําเครื่องมือตางๆ มาใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ไดแก เครื่องมือที่ 
1 การใหคาน้ําหนักเปาประสงคตามหลักการ Balanced Scorecard  เครื่องมือที่ 2 การจัดสรรงบประมาณตาม
โครงสรางของการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  และเครื่องมือที่ 3  การใชคูมือมาตรฐานการจัดการ
งบประมาณ (การวางแผนและการบริหารโครงการ) มาประกอบการวิเคราะหโครงการ ซึ่งเปนคูมือที่
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหสวนราชการใชคูมือมาตรฐานฯ เปน
แนวทางประกอบการวางแผนของสวนราชการ  พรอมทั้งไดจัดประชุมชี้แจงใหหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ 

3. ไดมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ในการพิจารณาจัดทํางบประมาณ โดยดําเนินการพิจารณา
งบประมาณในระดับตางๆ รวมกัน  ไดแก หนวยงาน คณะทํางานและคณะกรรมการชุดตางๆ  เชน คณะทํางาน
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย  คณะทํางานจัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย เปนตน เพื่อใหรายการงบประมาณอยูภายใต
กรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร 

4. ไดจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จและประกาศใชจายไดในตนปงบประมาณ โดยได
จัดทําเอกสารงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจําป 2551 เสนอตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยไดพิจารณา และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2551  ในเดือน
กันยายน 2550 และสามารถประกาศใชในเดือนตุลาคม 2550 ตนปงบประมาณ 2551  

5. ไดมีการนําขอสังเกตหรือขอแนะนําจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของมา
ดําเนินการใหสอดคลองตามขอสังเกต โดยจะไดนําขอสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ที่ระบุวา  “การจัดทํางบประมาณในปตอไป ใหมหาวิทยาลัยควรจัดทํางบประมาณแบบกองทุน” 
ขณะนี้สวนแผนงานไดเตรียมการตามขอสังเกตดังกลาวในเบื้องตน โดยอยูระหวางการดําเนินการศึกษาระเบียบ 
วัตถุประสงคของการใชจายแตละกองทุน เพื่อจักไดดําเนินการจัดทํางบประมาณป 2552 ใหแลวเสร็จตอไป  
 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงชี้ที่ 10.4:  การวิจัยสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,  ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดบุคลากร คูมือ แผนการดําเนินงานวิจัย และขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานไวชัดเจน  

 

2. มีการจัดการใหงานวิจัยสถาบันดําเนินไปเปนลําดับตามแผนเปนระยะ ๆ และ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. โครงการวิจัยพึงดําเนินการตามหลักวิชาและจรรยาบรรณแหงการวิจัยและมี
การตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ  

 

4. มีการใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบัน เผยแพรผลการวิจัย และมีการติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพงานวิจัยสถาบัน โดยผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย
สถาบัน ตลอดจนนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการวิจัย  

 

5. มีการเผยแพรผลการวิจัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของมีการติดตามการพัฒนา
ปรับปรุงจากผลงานวิจัยตามขอเสนอแนะของผูวิจัย 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 การวิจัยสถาบันไดมีการกําหนดบุคลากร คูมือ แผนการดําเนินงานวิจัย และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ไวชัดเจน โดยการดําเนินการวิจัยสถาบันอยูภายในการบริหารงานของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และ
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน และมีการติดตามและประเมินผลคุณภาพงานวิจัยสถาบัน โดยผูทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน ตลอดจนนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 
 นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบันแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร
ผลการวิจัยโดยทั่วไป มีการติดตามการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานวิจัยตามขอเสนอแนะของผูวิจัย 
 ในปการศึกษา 2550 มโีครงการวิจัยสถาบันที่ดําเนินการโดยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ จํานวน 2 
เรื่อง (อยูระหวางดําเนินการ)  
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การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงชี้ที่ 10.5:  งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,  ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดบุคลากร แผนการดําเนินงานในการจัดทํา และขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานไวชัดเจน  

 

2. มีการดําเนินการใหงานวิจัยสถาบันดานนักศึกษาดําเนินไปเปนลําดับตามแผน
ที่กําหนดไวเปนระยะ ๆ และอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลการวิจัยผานทางเว็บไซตและใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  

 

4. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือ
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย  

 

5. มีการนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางการวางแผนการรับนักศึกษาในปตอ ๆ 
ไป และเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารที่สอดคลองตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา ประจําปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการจัดทําโดยมีขั้นตอนเริ่ม
ต้ังแตการประสานขอขอมูลที่เกี่ยวของจากศูนยบริการการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล แลวอภิปรายผล
จัดทําเปนรายงานนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี รายงานนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา และรายงาน
นักศึกษาเต็มเวลา ที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งการจัดทํารายงานดานนักศึกษาใหมนั้น มีปญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับการกรอกขอมูลของนักศึกษาไมครบถวน  ทั้งนี้ จะไดนําไปหาแนวทางแกไขและหารือกับ
ศูนยบริการการศึกษาตอไป 
 โดยรายงานดังกลาวไดนําเสนอตอสภาวิชาการเพื่อทราบ แลว  นอกจากนี ้ยังไดนําขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะจากสภาวิชาการมาปรับปรุงแกไขในรายงานดังกลาว  
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การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงชี้ที่ 10.6:  การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อใหบริการ 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,   ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3-4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดทําและใหบริการสารสนเทศ  

2. มีการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตามแผนที่กําหนด  

3. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือ
คณะกรรมการอื่นที่ เกี่ยวของมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนา

 

4. มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานตาง ๆ ที่ขอรับบริการ  

5. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดทําสารสนเทศ 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดทําระบบสารสนเทศและใหบริการสารสนเทศ 
2. มีการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศตามแผนที่กําหนด 
3. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของ

มาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ  3-4  ขอ
แรก (ระดับ 3) 

2 คะแนน ระดับ 3  
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ตัวบงชี้ที่ 10.7:  การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี:้  กระบวนการ,   ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3-4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของหนวยงาน  

2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของหนวยงานมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงและตอบสนองตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัย 

 

3. มีการพัฒนาระบบฯ ตามแผน โดยมีการกํากับติดตามใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว 

 

4. ระบบฯ ที่ไดพฒันาแลวเสร็จไดนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม  

5. มีการประเมินผลระบบฯ และนําผลการประเมินไปใชพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ให
สมบูรณ ยิ่งขึน้ 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของหนวยงาน ที่ผานมา มกีารดําเนินการ
แลว ดังนี ้

1. มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของสวนแผนงาน 
2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของสวนแผนงานมีความสอดคลองเชื่อมโยงและ

ตอบสนองตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
3. มีการพัฒนาระบบฯ ตามแผน โดยมีการกํากับติดตามใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
4. ระบบฯ ที่ไดพฒันาแลวเสร็จไดนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
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การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ  3 - 4  ขอ
แรก (ระดับ 4) 

2 คะแนน ระดับ 4  

 
 
 
 

   - 40 - 



 

ตัวบงชี้ที่ 10.8:  การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ   ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3-4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการใหบริการสนับสนนุงานตาง ๆ ของหนวยงาน   

2. มีการดําเนินงานตามแผนและการทํางานเปนทีมงานในการใหบริการ       

3. มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยสนับสนุนในการใหบริการ  

4. มีการประเมินผลการใหบริการ  

5. มีการนําผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุงการใหบรกิาร      

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนการใหบริการสนับสนนุงานตาง ๆ ของหนวยงาน  
2. มีการดําเนินงานตามแผนและการทํางานเปนทีมงานในการใหบริการ      
3. มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยสนับสนุนในการใหบริการ     
4.    มีการประเมินผลการใหบริการ  “ความพึงพอใจในการบรกิารของงานธรุการสวนแผนงาน  ประจําป 

พ.ศ. 2550”  โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ไดระดับคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 4.50-5.00 
5.    มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ 
 

 
การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ  5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ และในภาพรวม 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนนิงาน 

 2549 2550 
ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จตามแผน 

-  แผนปฏิบัติการประจําปมีความ
สอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศน
มากที่สุด 

- มีการกําหนดแผนกลยุทธของ
หนวยงานที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มี
ความสอดคลองปานกลาง 

ระดับ 6 

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 76.09 รอยละ 75.00 

ตัวบงชี้ 7.3  มกีารพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู                  ระดับ 3 ระดับ 4 
ตัวบงชี้ 7.4  รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานที่ไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
รอยละ 85.71 รอยละ 92.86 

ตัวบงชี้ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารของ
หนวยงาน 

n/a ระดับ 3 

ตัวบงชี้ 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารจัดการ 

n/a ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธหนวยงานสูระดับบุคคล 

n/a ระดับ 7 

ตัวบงชี้  9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารหนวยงาน 

ระดับ 2 ระดับ 5 

ตัวบงชี้  9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
หนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 10.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ระดับ 5 ระดับ 5 
ตัวบงชี้ 10.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป 
ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 10.3 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 10.4 การวิจัยสถาบัน ระดับ 5 ระดับ 5 
ตัวบงชี้ 10.5 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา n/a ระดับ 5 
ตัวบงชี้ 10.6 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ ระดับ 4 ระดับ 3 
ตัวบงชี้ 10.7 การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศของหนวยงาน 
ระดับ 4 ระดับ 4 

ตัวบงชี้ 10.8 การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน ระดับ 3 ระดับ 5 

   - 42 - 



 

 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน 

 

องคประกอบ - ตัวบงชี้ 
เปาหมายตาม

เกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑการ

ประเมิน) 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของ
หนวยงานที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ตามแผน 

ระดับ 5 ผานระดับ 6 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 70 รอยละ 75 2 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 1   2.50 คะแนน 

องคประกอบที่ 7    การบรหิาร และการจัดการ  

ตัวบงชี้ 7.3  มกีารพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู                      

ระดับ 4 ผานระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.4  รอยละของบุคลากรประจํา
หนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ 

รอยละ 80 รอยละ 92.86 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารของหนวยงาน 

ระดับ 3 ผานระดับ 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอด
เปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธหนวยงานสูระดับบุคคล 

ระดับ 7 ผานระดับ 7 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 7   3 คะแนน 

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้  9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารหนวยงาน 

ระดับ 4 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงชี้  9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในหนวยงาน 

ระดับ 4 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 9   3 คะแนน 
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เปาหมายตาม คะแนนการประเมิน 
ผลการองคประกอบ - ตัวบงชี้ เกณฑ (ตามเกณฑการ

ดําเนินงาน 
มาตรฐาน ประเมิน) 

องคประกอบที่ 10  การบรหิารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 10.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 
ตัวบงชี้ 10.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 10.3 การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 10.4 การวิจัยสถาบัน ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 
ตัวบงชี้ 10.5 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 
ตัวบงชี้ 10.6 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อการใหบรกิาร 
ระดับ 3 ผานระดับ 3 2 คะแนน 

ตัวบงชี้ 10.7 การพัฒนาและใชประโยชนระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศของ
หนวยงาน 

ระดับ 4 ผานระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบงชี้10.8 การใหบริการสนับสนุนภารกจิของ
หนวยงาน 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบที่ 10 

  2.75 คะแนน 
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สวนที่ 3 
จุดเดน – แนวทางเสริม และจุดออน – แนวทางแกไข 

 
 จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในสวนที่ 2 สรุป
จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนการดําเนินการ 
1. ในภาพรวมบุคลากรให ความ

ร ว ม มื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไวโดยสวนใหญ 

-  ตัวบงชี้ที่  1.2 รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานจะไดตั้งเปาหมาย
ใ ห สู ง ยิ่ ง ขึ้ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
หนวยงาน 

ไมปรากฏ ไมมี 

7. การบริหาร และการจัดการ 1. สวนแผนงานมีการนํา ICT มาใช
ในการปฏิบัติงานและใชเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางงานตาง ๆ ภายใน
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กอใหเกิดการเขาถึงขอมูลไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได 

2. เริ่มนําการจัดการความรู (KM) 
และ Risk Management มาใชเพื่อ
พัฒนางาน/พัฒนาคน 

3. ระบบดานสารสนเทศมีแผนบริหาร
ความเสี่ยง  

- จะไดมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบฐานขอมูล เพื่อเปน
ขอมูลสํ าหรับนํ าไปแก ไขและ
ปรั บปรุ ง ร ะบบฐานข อมู ล ให
สมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป 

- จะไดเพิ่มตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนํา
ระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารของหนวยงาน 

ไมปรากฏ ไมมี 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงาน  

- ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน ความสําเร็จ
ดาน QA โดยจะไดนํานวัตกรรมที่
สวนแผนงานไดทําไวมาสรุปให
เ ห็ น ภ า พที่ ชั ด เ จ น เ พื่ อ เ ป น
ตัวอย างการทํางานที่ ดี  (Best 
Practice) 

ไมปรากฏ ไมมี 

10. การบริหารจัดการภารกิจ
หลัก 

1. มีการนําระบบสารสนเทศ ICT มา
ใชในการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการแบบ Online เขาใช
งานไดตลอด 24 ชั่วโมง 

2. มีระบบการวางแผนแบบมุงเนน
ผลงานและการพัฒนาอยางสมดุล
และยั่งยืน (Balance Scorecard) 

3. มี Scorecard Cockpit  

- จะไดพัฒนาปรับปรุงระบบและ
วิธีการอยางตอเนื่อง เพื่อใหได
ร ะ บ บ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ป น
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

1. ในภาพรวมการจัดทํ า
สารสนเทศเพื่อใหบริการ
มหาวิทยาลัย ที่มีแผนจะ
นําระบบ ICT มาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเชื่อม
ตอไปยังระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัย ยังอยู ใน
ขั้นตอนของการพัฒนา 

 
 
2. ตัวบงชี้สวนใหญยังเปน

การวัดดานกระบวนการ 

- จะไดกําหนดมาตรการ/
แนวทางการพัฒนาระบบ
ใหชั ด เจน  เ พื่ อ พัฒนา
ร ะบบ ฐ านข อ มู ล ใ ห มี
ความสมบู รณ โดย เร็ ว  
ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ส า น กั บ
ทีมงาน MIS ของ
มหาวิทยาลัย เ พื่อการ
พัฒนาที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงกัน 

- จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ
ขอบเขตการประเมินและ
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ที่
กําหนดใหเปนระดับขั้น
ข อ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 
(Milestone) ที่เดิมมุงไปที่
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห มี
ประสิทธิภาพ เปนการ
มุงเนนในการวัดที่ผลลัพธ
และประสิทธิผล ซึ่งจะได
นําไปพัฒนาในคูมือการ
ประกันคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2551 ตอไป 
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การดําเนินงานที่เปนเลศิ 
 สวนแผนงาน  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง อยูภายใต
การบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา 
ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห  เสนอแนะ
เกี่ยวกับคําของบประมาณประจําป  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  จัดทําผังแมบท  พิจารณา
ดําเนินการจัดต้ัง และยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
การวิจัยสถาบัน จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สวนแผนงานมีการดําเนินงานที่เปนเลิศหรือแบบปฏิบัติ
ที่ดี ดังนี้ 

1. ดานสารสนเทศ 
สวนแผนงานไดพัฒนาระบบ ICT ตางๆ ขึ้นมา เพื่อสรางเครือขาย สงเสริมการเรียนรูรวมกัน

ในองคการ การทํางานเปนทีม บุคลากรทุกคนสามารถเขาใชระบบ ใหขอคิดเห็น เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป 
และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานปจจุบันมีระบบสําหรับใชงานที่แลวเสร็จ 
จํานวน 7 ระบบ อยูระหวางดําเนินการจํานวน 4 ระบบ และอยูระหวางการศึกษาและพัฒนา จํานวน 4 
ระบบ  สวนแผนงาน มีระบบฐานขอมูลที่ชวยในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มีความถูก
ตอง ลดระยะเวลาในการทํางาน และประหยัดทรัพยากร  นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรและแบงปนใหกับ
หนวยงานที่มีความตองการใชระบบฐานขอมูล เพื่อใชประโยชนไดตามความเหมาะสม 

2. การดําเนนิงานดานงบประมาณ 
การจัดทํางบประมาณ ต้ังแตป  2546 จนถึงปจจุบันไดพัฒนาไปสูระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (Strategic  Performance Based Budgeting “SPBB”)  ซึ่งมุงเนน
การจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล คุมคา ใหความสําเร็จตามเปาหมายทุกระดับต้ังแตเปาหมายของ
หนวยงานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนผลสําเร็จตามเปาหมายแผนยุทธศาสตรของ มทส. และ
มุงเนนหลักการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย  

3. การดําเนนิงานดานการวางแผนและประเมินผล 
ในปจจุบันไดพัฒนาการจัดทําแผนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น (PDCA)  โดยเริ่มต้ังแตการจัดทําแผนที่มี

การพัฒนาใหเปนแผนเชิงยุทธศาสตร  ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธ และตัว
บงชี้ที่ชัดเจน  ตามหลักลิขิตสมดุลย (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ  มิติผูรับริการ  มิติกระบวนการ
ภายใน  มิตินวัตกรรมและการเรียนรู  และมิติการเงิน และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแต
ปงบประมาณ  2548  เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันในปงบประมาณ 2550 สวน
แผนงานไดพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเปนการประเมินผลในเชิงความสําเร็จตามยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช  Scorecard  Cockpit  ซึ่งจะแสดงใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจน และเปนตัวซึ่งจะ
สะทอนผลงานการบริหารจัดการของตัวบงชี้ตางๆ วาอยูในระดับใดเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการของหนวยงานตอไป 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 



     วิสัยทัศน :   สวนแผนงานเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมี ICT เปนเครื่องมือในการคนหา พัฒนา และจัดการความรู เพื่อสูความเปนเลิศในงานดานการวางแผน
      การประเมินผลงบประมาณ วิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานสนับสนุนการตัดสินใจ

วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมาย ความคิดริเริ่ม

1. เพื่อพัฒนาสวนแผนงาน 1. การพัฒนาไปสูการ 1.1 มีองคความรู  - ไมนอยกวา  1 เรื่อง/งาน/ป  - มีแผนจัดการความรู สผ
    ไปสูการเปนองคกร     เปนองคกรแหงการ 1.2 บุคลากรยกระดับความรู  - บุคลากร สผ. ไมนอยกวารอยละ 80  - มีการบริหารจัดการความรูโดยใชโมเดล
    แหงการเรียนรูภายใน     เรียนรู     มีความรู ความเขาใจในองคความรู     เกลียวความรู
     ป  พ.ศ.  2554     ที่เลือกเรียนรู ในระดับ "ดี"  - ใช KM ขับเคลื่อน LO

1.3 กระบวนงานมีการพัฒนา  - มีผลงานเปนเอกสารที่สามารถใช  - มีคลังจัดเก็บความรู และเขาถึงไดรวดเร็ว
     อยางตอเนื่อง     เผยแพรและอางอิงได ไมนอยกวา  - จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนรู
     (ความรู+คน+การปฏิบัติจริง)     1 เรื่อง/งาน/ป    และการไปสูการเปนชุมชนนักปฏิบัติ

   (Communities of Practices: CoP)
2. เพื่อพัฒนาสวนแผนงาน 2. การสรางขีดความ 2.1 มี ICT ที่เหมาะสม โดย  - พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช  - มุงพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ และเปน
    ไปสูการเปนสํานักงาน     สามารถในการ        นํามาใชเปนเครื่องมือใน     ICTไมนอยกวา 2 รายการ/ป    สํานักงานไรกระดาษ (Paperless Office)
     อัตโนมัติ     ปฏิบัติงาน โดยมี ICT        การเรียนรูและปฏิบัติงาน  - มีระบบ e-Document

    เปนเครื่องมือในการ  - พัฒนาระบบที่มีใหสมบูรณยิ่งขึ้น
    ทํางาน  - เนนการทํางานแบบ Online  ทํางาน 24 ชม.

 - พัฒนาบุคลากรใหมีความรูฯ ดาน ICT
 - มีพฤติกรรมองคกรที่ใช ICT ในการทํางาน

3. เพื่อยกระดับและเพิ่ม 3. การพัฒนาและปรับปรุง 3.1 มีผลการประเมินคุณภาพฯ  - ไมต่ํากวาระดับ  2.5 - 3  - มีวัฒนธรรมองคกรแบบมุงเนนผลงาน
   ขีดความสามารถของการ     กระบวนการทํางานใหมี  - มุงทํางานเปนทีม และเปนทีมเรียนรู
   ดําเนินงานตามภารกิจ     คุณภาพและผานการ  - พัฒนาและใชระบบประกันคุณภาพฯ สผ.
   สวนแผนงานใหไปสู     ประเมินคุณภาพตาม  - พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพฯ สผ.
   ความเปนเลิศ      เกณฑที่กําหนด

ตารางที่  1.1.1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554
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เปาประสงคหลัก เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวยนับ

แตละงาน 2550 (ผล) 2551 2552 2553 2554

1. มีองคความรู/บุคลากรยกระดับความรู/กระบวนงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
     1. มีความสําเร็จตามแผนจัดการความรูฯ ที่เปนรูปธรรม

 - รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรูฯ ของ งานวางแผนฯ รอยละ na 80 85 90 95

 - รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรูฯ ของ วิจัยสถาบันฯ รอยละ na 80 85 90 95

 - รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรูฯ ดานสารสนเทศ รอยละ na 80 85 90 95

    และ ICT
 - รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรูฯ ของ งานธุรการ รอยละ na 80 85 90 95

2. ม ีICT ที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนรู และปฏิบัติงาน
       2. มีการพัฒนา ปรับปรุง และใชประโยชน ICT อยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม

 - จํานวนระบบ ICT ที่ไดพัฒนาและนํามาใชงานจริง รายการ/ป 2 2 2 3 3

3. มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไมต่ํากวาระดับ 2.5-3
3. มีการพัฒนาคุณภาพและกระบวนงานอยางตอเนื่อง

 - ระดับผลการประเมินฯในภาพรวม สผ. ระดับ 2.4 2.7 2.7 3 3

 - ระดับผลการประเมินฯ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ระดับ 3 3 3 3 3

 - ระดับผลการประเมินฯ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ระดับ 3 3 3 3 3

    ตามแผนปฏิบัติการประจําป
 - ระดับผลการประเมินฯ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ระดับ 3 3 3 3 3

    ของมหาวิทยาลัย
 - ระดับผลการประเมินฯ การวิจัยสถาบัน ระดับ 3 3 3 3 3

 - ระดับผลการประเมินฯ การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ ระดับ 2.4 2.7 2.7 3 3

 - ระดบัผลการประเมินฯ การพัฒนาและใชประโยชนระบบเทคโนโลยี ระดับ 2.4 2.7 2.7 3 3

    สารสนเทศของหนวยงาน
 - ระดับผลการประเมินฯ การใหบริการสนับสนุนภารกิจ ของหนวยงาน ระดับ 3 3 3 3 3

เปาหมาย

ตารางที่ 1.1.2  การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน สูงานตาง ๆ และสูการปฏิบัติ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554
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ผูรับผิดชอบ

งานแผนฯ

งานวิจัยฯ

งานวิจัยฯ 
  (สมจิต/วริฏฐา)
งานธุรการ

งานวิจัยฯ (สมจิต)

หน.สผ
งานแผนฯ

งานแผนฯ

งานแผนฯ

งานวิจัยฯ

งานวิจัยฯ

งานวิจัยฯ (สมจิต)

งานธุรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร มทส. เปาประสงคระดับภารกิจ มทส. เปาประสงคแผนยุทธศาสตร สผ. กลยุทธ สผ. รอยละของความ

สอดคลอง

1. การพัฒนาสูความเปนเลิศในทุก  - การบริหารจัดการมีคุณภาพ  - มีผลการประเมินคุณภาพฯ  - มีวัฒนธรรมองคกรแบบมุงเนนผลงาน 100
    ภารกิจฯ     และผานการประเมินตาม     ไมต่ํากวา ระดับ 2.5-3  - มุงทํางานเปนทีม เปนทีมเรียนรู

    เกณฑที่กําหนด  - พัฒนาและใชระบบประกันคุณภาพฯ สผ.
 - พัฒนานวตักรรมการประกันคุณภาพฯ สผ.

2. การพัฒนา จัดหา และใชระบบ-  - การปรับปรุงและพัฒนา ICT  - มี ICT ที่เหมาะสมเพื่อใช  - การมุงพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ และเปน 100
    สารสนเทศและเทคโนโลยีที่     เพื่อใชในการปฏิบัติงาน     ในการเรียนรู และปฏิบัติงาน    สํานักงานไรกระดาษ (Paperless Office)
    เหมาะสมเพื่อสนับสนุนภารกิจ     การตัดสินใจ และการใหบริการ  - มีระบบ e-Document
    มหาวิทยาลัย  - พัฒนาระบบที่มีใหสมบูรณยิ่งขึ้น

 - เนนการทํางานแบบ Online  ทํางาน 24 ชม.
 - มีพฤติกรรมองคกรที่ใช ICT ในการทํางาน

3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  - บุคลากรในทุกระดับไดรับการ  - มีองคความรู/บุคลากรยกระดับ  - มีแผนจัดการความรู สผ. 100
    และประสิทธิผลภายใตหลัก     พัฒนาอยางตอเนื่อง     ความรู/กระบวนงานมีการพัฒนา  - มีการบริหารจัดการความรูโดยใชโมเดล
    ธรรมาภิบาล     อยางตอเนื่อง     เกลียวความรู

 - การใช KM ขับเคลื่อน LO
 - มีคลังจัดเก็บความรู และเขาถึงไดรวดเร็ว
 - จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนรู
   และการไปสูการเปนชุมชนนักปฏิบัติ
   (Communities of Practices: CoP)

300
100

ตารางที่  1.1.3  ผลการวิเคราะหและประเมินความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนพัฒนาสวนแผนงาน ป 2551-2554 กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ผลรวมคะแนนการประเมิน

คาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองกับยุทธศาสตร มทส.
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สผ. 1.2.1

ตารางที่ 1.2.1  :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49 - ก.ย. 50)

ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
(1 = บรรลุเปา ≥ รอยละ 90,

0 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 90)

 1. งานวางแผน ติดตามประเมินผลและงบประมาณ 7 ตัวบงชี้

1.1 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2550-2554 1 1 100.00 1

1.2 แผนปฏิบัติการประจําป 1 1 100.00 1

1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2 2 100.00 1

1.4 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินตามแบบฟอรม สงป. 4 4 100.00 1

1.5 รายงานประจําป (Annual Report) 1 1 100.00 1

1.6 คําของบประมาณแผนดิน 1 1 100.00 1

1.7 งบประมาณถือจาย 1 1 100.00 1

 2. งานวิจัยสถาบัน 0 ตัวบงชี้

2.1 รายงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ (โครงการปงบประมาณ 2546-2548) 3 2 66.67 0

2.2 รายงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ** 10 5 50.00 0

1 ตัวบงชี้

3.1 รายงานดานนักศึกษา 3 2 66.67 0

3.2 รายงานดานบัณฑิต 2 1.50 75.00 0

3.3 สารสนเทศ มทส. 1 0.90 90.00 1

 4. งานธุรการ 4 ตัวบงชี้

4.1 จํานวนงานที่บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและจัดการภายใน 3 3 100.00 1

หนวยงานตอจํานวนงานทั้งหมด

4.2 จํานวนงานที่มีการปรับปรุงใหมีลักษณะการใหบริการแบบบริการ 3 3 100.00 1

เบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)

4.3 จํานวนบุคลากรของหนวยงานที่เขารับการพัฒนา 13 13 100.00 1

4.4 จํานวนผูเขาอบรม 13 13 100.00 1

  จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 12

  จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 16

75.00

  คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 2

หมายเหต ุ  ** เนื่องจากเปนการตั้งเปาหมายที่ไดจากการเสนอเอกสารเชิงหลักการ ในการสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบัน

แหลงที่มา : แผนปฏิบัติการประจําป 2550 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2550

ผูใหขอมูล : งานวางแผนติดตามประเมินผลและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551

 ........................................................... (หัวหนาหนวยงาน)
      (นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย)

งาน รายละเอียดตัวบงชี้

 3. งานสารสนเทศ

  รอยละของการบรรลุเปาหมาย
  ตามตัวบงชี้

รอยละของ

ผลผลิตเทียบกับ

เปาหมาย *
ตัวบงชี้ที่ เปาหมาย ผลผลิต
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ตารางที่ 7.3.1  การดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูสวนแผนงาน ในปงบประมาณ 2548 - 2550

รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค

3.1.1 การจัดการความรู (Knowledge 1. โครงการจัดทําแผน ป 2549 1. เพื่อใหมีแผนพัฒนา 1. การรวบรวม แสวงหาความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

         Mangement)     ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยในรูปแบบมุงเนน     และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ มทส ระยะที่ 10 แบบ Balance

    เทคโนโลยีสุรนารีระยะ     ผลงานและมีการพัฒนาอยาง      Balance Scorecard ทั้ง  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง  Scorecard ไดแลวเสร็จและ

    ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)     สมดุลและยั่งยืน      จากการสืบคนเอกสารและ     ผาน Internet โดยใช Google นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. มีเครื่องมือในการ ประกาศใชในป 2550

    แบบมุงเนนผลงานตาม 2. เพื่อเปนแผนที่สามารถถายทอด      จากผูทรงคุณวุฒิ     ในการคนควาหาขอมูล นายวัลลพ ลอมตะคุ     แสวงหาความรู เชน 

    หลักการ Balance      ไปสูหนวยงานผูปฏิบัติได 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ระบบเครือขาย SUT net    จาก Google

     Scorecard      อยางชัดเจน     ภายในทีมงาน

3. เพื่อนําไปสูการประเมินผลแผน 3. การดําเนินการจัดทําแผน

    แบบ Scorecard  Cockpit    โดยเนนการมีสวนรวมกับ

    ทุกหนวยงาน

4. การเสนอขออนุมัติแผน

   ตามขั้นตอน

2. โครงการพัฒนาระบบ ป 2550 1.  เพื่อใหมีระบบประเมินผลที่ 1. การรวบรวม แสวงหาความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม ประยุกตใชในการจัดทํารายงาน

    การประเมินผล โดยใช      สามารถแสดงผลการประเมิน     และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ ผลแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

    Scorecard  Cockpit     ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม     Scorecard  Cockpit  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

2. เพื่อใหมีขอมูลสําหรับ 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู     ผาน Internet โดยใช Google นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. มีเครื่องมือในการ

    การสื่อสารผลการประเมิน     ภายในทีมงาน     ในการคนควาหาขอมูล นายวัลลพ ลอมตะคุ     แสวงหาความรู เชน 

    แผนแกหนวยงานตางๆ 3. การจัดหาโปรแกรม  - โปรแกรม Scorecard  Cockpit     จาก Google

3. เพื่อปรับกระบวนการ วิธีการ     Scorecard  Cockpit เพื่อการ 4. ผูบริหารมีสวน

    ประเมินผลใหสอดคลองกับ    นํามาทดลองและศึกษา    ผลักดันและใหการ

    แผนแบบ Balance Scorecard 4. การออกแบบรูปแบบการ    สนับสนุน

    ประเมินผลใหสอดคลอง

    กับ Scorecard  Cockpit

5. การนํามาใชงานจริงในการจัด
    ทํารายงานประเมินผลแผนฯ

    ป 2550

3. โครงการพัฒนาระบบ ป 2551 1. เพื่อใหระบบงบประมาณ 1. การศึกษาขอมูลและแสวงหา  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม สามารถจัดทํางบประมาณ

    งบประมาณมหาวิทยาลัย     สามารถใหขอมูลและ    ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ มหาวิทยาลัยเปนงบประมาณ

    แบบงบประมาณ 3 มิติ    สารสนเทศไดครบทั้ง 3 มิติ     งบประมาณ 3 มิติ  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง แบบ 3 มิติ และใชเปน

   (มิติแผนงาน มิติกองทุน 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู     ผาน Internet โดยใช Google นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. มีเครื่องมือในการ งบประมาณถือจายในป

   และมิติหนวยงาน)     ดานการเงินและงบประมาณ     ภายในทีมงาน     ในการคนควาหาขอมูล นายวัลลพ ลอมตะคุ     แสวงหาความรู เชน งบประมาณ พ.ศ. 2552

    ของมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ 3. การออกแบบระบบ  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google  

    เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ     งบประมาณ 3 มิติ
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค

3. เพื่อใหสามารถนําไปสูการ 4. การจัดทํางบประมาณของ 4. ผูบริหารมีสวน

    วิเคราะหตนทุนตอหนวย     มหาวิทยาลัยแบบ 3 มิติและ    ผลักดันและใหการ

    ผลผลิตตอไป    นําเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน    สนับสนุน

   เพื่อประกาศใชเปนงบประมาณ

   ถือจายประจําป

4. โครงการรวบรวมและ ป 2551 1. เพื่อใหบุคลากรงานวิจัยสถาบัน 1. มีการกําหนดหัวขอและระบุ  - ระบบการคนควาหาขอมูล ดร. บุรทิน ขําภิรัฐ 1. บุคลากรมีความ 1. มีผลงานวิจัยสถาบันที่แลว

    พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ     มีความรูที่สมบูรณ เพียงพอ     ขอบเขตขององคความรู     ผาน Internet โดยใช Google น.ส. จุไรรัตน วิสัยดี     ตระหนักและให     เสร็จไมนอยกวา 3 เรื่องตอ

    การจัดทําโครงการวิจัย     ในดานกระบวนการจัดทํา 2. มีการแสวงหาและสะสมองค     ในการคนควาหาขอมูล น.ส. จันทนี  วีระชัย    ความสําคัญตอศึกษา    คนภายในป 2554

    สถาบันเพื่อการใหบริการ     โครงการวิจัยสถาบัน     ความรู  - บทความทางวิชาการ    คนควาหาความรู 2. มีเอกสารเกี่ยวกับองคความรู

2. เพื่อใหมีองคความรูและ 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ 2. การทํางานเปนทีม     ดานการวิจัยสถาบันที่นํามา

   สารสนเทศสําหรับการให     ภายในทีมงาน    งานวิจัยสถาบัน 3. บุคลากรมีการพัฒนา     ใหบริการแกนักวิจัยภายใน

   บริการและเปนที่ปรึกษา 4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ     องคความรูใหเปน     ป 2551

    ดานการวิจัยสถาบันแก     กระบวนการจัดทําโครงการ     ปจจุบันและทันสมัย 3. เปนที่ปรึกษาดานการวิจัย

   นักวิจัยได     วิจัยสถาบัน 4. มีผูที่ทําการวิจัยนํา     ไมนอยกวา 2 เรื่อง/คน ภาย

5. ดําเนินการใหบริการและให     ผลงานที่ไดจัดทําไป     ในป 2554

    คําปรึกษา    ใชประโยชน

6. มีการประเมินผลการใหบริการ    และอางอิง

5. โครงการพัฒนาสวน ป 2551 1. เพื่อใหมีกรอบแนวทางใน 1. การศึกษาขอมูลและแสวงหา  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หัวหนาสวนแผนงาน มีเอกสารองคความรูที่ไดจาก

    แผนงานเพื่อไปสูความ     การพัฒนาสวนแผนงาน    ขอมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด PMQA     สวนแผนงาน ผลการประยุกต PMQA ใน

    เปนเลิศโดยใชแนวทาง    ไปสูองคที่เปนเลิศ 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ระบบการคนควาหาขอมูล สวนแผนงาน ภายในป 2553

    การพัฒนาคุณภาพการ 2. เพื่อพัฒนาองคประกอบตางๆ     ภายในทีมงาน     ผาน Internet โดยใช Google

    บริหารจัดการของภาครัฐ     ที่เปนปจจัยสําคัญขององคกร 3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร     ในการคนควาหาขอมูล

    (Public Sector     ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     การพัฒนาสวนแผนงาน  - ระบบเครือขาย SUT net

    Management  Quality     สูงสุด 4. การจัดทําแผนการจัดการ

    Award: PMQA) 3. เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ     การเรียนรู

    ตอบสนองความตองการของ 5. การกํากับติดตามผลการ

    ผูรับบริการ     ประเมินตนเอง (SAR

    สวนแผนงาน)

6. การนําผลที่ไดมาใชเปนขอมูล

    ประกอบการบริหารคุณภาพ

    ของสวนแผนงาน

7. การจัดทําคูมือ/เอกสาร
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค

      

6. โครงการพัฒนา ป 2552 1. เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1. การรวบรวม แสวงหาความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม มีเอกสารองคความรูที่ไดจาก

    ประสิทธิภาพเครือขาย     และบูรณาการกระบวนการ     และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ การนํา Supply Chain 

    การทํางานโดยใชแนวทาง     ทํางานตางๆ ของหนวยงาน      Supply Chain Management  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง Management มาใชปฏิบัติงาน

    การบริหารจัดการหวงโซ     เครือขายภายใตหวงโซอุปทาน 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู     ผาน Internet โดยใช Google นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. มีเครื่องมือในการ ในสวนแผนงานภายใน ป 2553

    อุปทาน ( Supply Chain     ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด     ภายในทีมงาน     ในการคนควาหาขอมูล นายวัลลพ ลอมตะคุ     แสวงหาความรู เชน 

     Management) 2. เพื่อใหการดําเนินงานเกิด 3. การออกแบบรูปแบบการ  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google

    ผลงานตรงความตองการของ     ดําเนินการตามแนวทาง 4. ผูบริหารมีสวน

    ผูรับบริการและเกิดประโยชน     Supply Chain Management    ผลักดันและใหการ

    สูงสุดแกทุกฝาย 4. การนําความรูไปสูการปฏิบัติ    สนับสนุน

    และการประเมินผล

7. โครงการพัฒนาระบบ ป 2552 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 1. การรวบรวม แสวงหาความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม บุคลากรงานวางแผน 

     ประเมินผลแผน     ดานความรูในการประเมิน     และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ ประเมินผลและงบประมาณ

     ปฏิบัติการแบบวัดระดับ     ผลแผนของบุคลากรสวน     รูปแบบวิธีการประเมินผล  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง ไมนอยกวารอยละ 90 มีความรู 

     คุณภาพอยางเต็มรูป     แผนงาน     แผนในแบบตางๆ     ผาน Internet โดยใช Google นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. มีเครื่องมือในการ ความเขาใจที่ชัดเจนและ

2. เพื่อใหไดระบบผลการประเมิน 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู     ในการคนควาหาขอมูล นายวัลลพ ลอมตะคุ     แสวงหาความรู เชน สามารถนํามาประยุกตใชใน

    ที่มีรูปแบบตามมาตรฐาน     ภายในทีมงาน  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google การประเมินผลแผนปฏิบัติการ

   3. การออกแบบรูปแบบการ 4. ผูบริหารมีสวน ไดเปนอยางดี

    ประเมินผล    ผลักดันและใหการ

4. การนํามาประยุกตใชใน    สนับสนุน

    กระบวนการประเมินผลแผน

    ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

8. โครงการศึกษาและ ป 2553 1. เพื่อศึกษาและกําหนดสมรรถนะ 1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ระบบการคนควาหาขอมูล หัวหนาสวนแผนงาน มีขอมูลสมรรถนะ 

    กําหนดสมรรถนะหลัก     (Compretency) ที่เหมาะสมของ     และคนหาสมรรถนะหลักที่     ผาน Internet โดยใช Google (Compretency) ของงานตางๆ 

    (Compretency) ที่มีผล    สวนแผนงาน     ทําใหงาน/กิจกรรมตางๆ ได     ในการคนควาหาขอมูล ในสวนแผนงานแลวเสร็จใน

     สําคัญตอความโดดเดน 2. เพื่อใหไดขอมูลสมรรถนะ     ประสบความสําเร็จที่ผานมา  - ระบบเครือขาย SUT net ป 2553

     และความสําเร็จในแต      (Compretency) สําหรับ 2. สรุปและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ

     ละงานของสวนแผนงาน     ใชในการพัฒนาบุคลากรของ     การกําหนดสรรถนะหลัก

    สวนแผนงาน     (Compretency) ที่เหมาะสม

    กับสวนแผนงาน
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค

3.1.2 การสรางฐานขอมูลเพื่อเก็บ 1. โครงการพัฒนาระบบ ป 2549 1. เพื่อใหมีระบบสํานักงาน 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อ  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล 1. การทํางานเปนทีม มีการพัฒนาระบบฯ แลวเสร็จ

         รวบรวมความรู (Create     e-Document สวนกลาง     อัตโนมัติในสวนของการ     กําหนดรูปแบบและโครงสราง     สวนแผนงาน นางภัททิยา วิมลญาน 2. บุคลากรพรอมที่จะ และนํามาใชประโยชนใน

         knowledge  repositories)     ของสวนแผนงาน     จัดการหนังสือรับเขาและ     ของระบบ  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. พัชรี ดงกระโทก     เปลี่ยนแปลง ป 2550

    สงออกของสวนแผนงาน 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู     ผาน Internet โดยใช Google นายสมจิต มณีวงค 3. มีเครื่องมือในการ

    ประสิทธิภาพ     ภายในทีมงาน     ในการคนควาหาขอมูล     แสวงหาความรู เชน 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด 3. ตรวจสอบและออกแบบให  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google

     ขั้นตอนการทํางานของสวน     ตรงความตองการ  - เครื่อง Scanner 4. ผูบริหารมีสวน

     แผนงาน 4. พัฒนาระบบใหตรงตาม  - เครื่อง Printer    ผลักดันและใหการ

3. เพื่อการพัฒนาไปสู     ความตองการ    สนับสนุน

    สํานักงานไรกระดาษ 5. ทดสอบ ทดลองใชงานและ

    ปรับปรุงแกไขระบบ

6. นาํระบบมาใชงานจริงและ

    ประเมินผลการใชระบบ

2. โครงการพัฒนาระบบ ป 2551 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อ  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล 1. การทํางานเปนทีม มีการพัฒนาระบบฯ แลวเสร็จ

     เวียนหนังสืออัตโนมัติ     ลดขั้นตอนการทํางานของสวน     กําหนดรูปแบบและโครงสราง     สวนแผนงาน นางภัททิยา วิมลญาน 2. บุคลากรพรอมที่จะ และนํามาใชประโยชนใน

    แผนงาน     ของระบบ  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. พัชรี ดงกระโทก     เปลี่ยนแปลง ป 2551

2. เพื่อใหบุคลากรในสวน 2. ตรวจสอบและออกแบบให     ผาน Internet โดยใช Google นายสมจิต มณีวงค 3. มีเครื่องมือในการ

    แผนงานไดรับสารสนเทศ     ตรงความตองการ     ในการคนควาหาขอมูล     แสวงหาความรู เชน 

    ที่รวดเร็วและเปนปจจุบัน 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google

3. เพื่อเพิ่มชองทางในการ     ภายในทีมงาน  - เครื่อง Scanner 4. ผูบริหารมีสวน

   สื่อสารและการแลกเปลี่ยน 4. พัฒนาระบบใหตรงตาม  - เครื่อง Printer    ผลักดันและใหการ

   เรียนรูภายในสวนแผนงาน     ความตองการ  - ระบบ e-Document     สนับสนุน

5. ทดสอบ ทดลองใชงานและ     สวนแผนงาน

    ปรับปรุงแกไขระบบ

6. นําระบบมาใชงานจริงและ

   ประเมินผลการใชระบบ

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูล ป 2551 1. เพื่อการประยุกตใช ICT 1. ศึกษาและแสวงหาขอมูล  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หัวหนาสวนแผนงาน 1. การทํางานเปนทีม มีฐานขอมูลดานสารสนเทศที่

    ดานสารสนเทศ     ในการจัดการสารสนเทศ     รวมมือกับผูที่เกี่ยวของเพื่อ     สวนแผนงาน น.ส. วริฏฐา ประเสริฐ     ผูที่เกี่ยวของทุกคน สามารถใหบริการไดในป 2552

    มหาวิทยาลัย โดยใช ICT     สําหรับใหบริการ     กําหนดรูปแบบและโครงสราง  - ระบบการคนควาหาขอมูล นายสมจิต มณีวงค    ใหความรวมมือและ

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพื่อมีฐานขอมูลสารสนเทศ     ของระบบ     ผาน Internet โดยใช Google     ทดสอบระบบ 

    ในการใหบริการ     ของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ 2. ตรวจสอบและออกแบบให     ในการคนควาหาขอมูล 2. เจาหนาที่ผูพัฒนา

     และสามารถประยุกตใช     ตรงความตองการ  - ระบบเครือขาย SUT net      สามารถกําหนด

    ไดตามความตองการของ 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู      เปาหมาย รูปแบบ 

    ผูรับบริการ     ภายในทีมงาน      สามารถออกแบบ

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน     โครงสรางและพัฒนา
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เริ่มโครงการ อุปสรรค

    สารสนเทศฯ ใหตรงตาม      ระบบใหแลวเสร็จ

    ความตองการ 3. พัฒนาระบบใหตรง

5. ทดสอบ ทดลองใชงานและ      ตามความตองการ

    ปรับปรุงแกไขระบบ

6. บันทึกขอมูลลงในระบบเพื่อ

    เผยแพรและประเมินผลการ

    ใชระบบ

3.1.3 การปรับปรุง/พัฒนาการเขาถึง 1. โครงการพัฒนาคลังขอมูล ป 2551 1. เพื่อมีระบบ ICT สําหรับการ 1. ศึกษาและแสวงหาขอมูล  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นายสมจิต มณีวงค 1. การทํางานเปนทีม มีระบบการจัดการคลังความรู

         องคความรู (Improve     เพื่อจัดเก็บรวบรวมและ     จัดเก็บรวบรวม ความรูที่ไดจาก     รวมมือกับผูที่เกี่ยวของเพื่อ     สวนแผนงาน นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 2. บุคลากรพรอมที่จะ แลวเสร็จ ภายในป 2551

         knowledge access)     การเขาถึงความรู     กระบวนการจัดการความรูใน     กําหนดรูปแบบและโครงสราง  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. จุไรรัตน วิสัยดี     เปลี่ยนแปลง (เดือนกุมภาพันธ 2550)

   สวนแผนงาน     ของการจัดการความรู     ผาน Internet โดยใช Google 3. มีเครื่องมือในการ

2. บุคลากรสามารถเขาถึงคลัง 2. ตรวจสอบรูปแบบของระบบ     ในการคนควาหาขอมูล     แสวงหาความรู เชน 

    ความรูและสืบคนขอมูลเพื่อ     การจัดการความรูกอนการ  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google

    นํามาใชประโยชนไดอยาง    พัฒนาระบบ 4. ผูบริหารมีสวน

    สะดวกรวดเร็ว 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู    ผลักดันและใหการ

3. เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสาร     ภายในทีมงาน    สนับสนุน

    แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายใน 4. พัฒนาระบบคลังความรูที่

    และภายนอกสวนแผนงาน     ตรงตามความตองการ

5. ทดสอบ และทดลองใชระบบ

6. บันทึกขอมูลลงในระบบ

    ตรวจสอบและประเมินผล

    การใชระบบ

3.1.4 การสรางสภาพแวดลอมที่ 1. โครงการพัฒนาระบบ ป 2548 1. เพื่อการนํา ICT มาเพิ่ม 1. ศึกษา  แสวงหาขอมูลและ  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม แลวเสร็จ ป 2549

         เอื้อตอการจัดการความรู     ICT เพื่อการติดตามผล     ประสิทธิภาพและลดขั้นตอน     รวมมือกับผูที่เกี่ยวของเพื่อ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ

         (Enhance knowledge     การดําเนินงานตามแผน     ในการจัดทําขอมูลการประเมิน     กําหนดรูปแบบและโครงสราง  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง

         environment)    ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย     ผลแผนของหนวยงาน     ของระบบ     ผาน Internet โดยใช Google นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. มีเครื่องมือในการ  

2. เพื่อใหสามารถไดขอมูลและ 2. ตรวจสอบ ออกแบบระบบฯ     ในการคนควาหาขอมูล นายวัลลพ ลอมตะคุ     แสวงหาความรู เชน 

    สารสนเทศที่เปนปจจุบันใน     ใหตรงตามความตองการ  - ระบบเครือขาย SUT net นายสมจิต มณีวงค     จาก Google

    ลักษณะ Real time 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 4. ผูบริหารมีสวน

3. เพื่อเพิ่มความสะดวกและ     ภายในทีมงาน    ผลักดันและใหการ

    รวดเร็วแกหนวยงานตางๆ 4. พัฒนาระบบฯ ใหตรงตาม    สนับสนุน

    ที่สามารถรายงานและเขาถึง     ความตองการ

    ขอมูลการรายงานผลไดรวดเร็ว 5. ทดสอบ  ทดลองใชงานและ

    ปรับปรุงระบบ

6. เปดระบบเพื่อใชงานจริงและ

    ประเมินผลการใชงานระบบ
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค

2. โครงการพัฒนาระบบ ป 2549 1. เพื่อใช ICT ในการลดขั้นตอน 1. มีการกําหนดหัวขอความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล 1. การทํางานเปนทีม การพัฒนาแลวเสร็จและ

     ฐานขอมูลบันทึกวันลา     การทํางานของสวนแผนงาน     ที่ตองการนํามาใชในการ     สวนแผนงาน นางภัททิยา วิมลญาน 2. บุคลากรพรอมที่จะ สามารถใหบริการในป 2550

    ของสวนแผนงาน         พัฒนางาน  - ระบบการคนควาหาขอมูล น.ส. พัชรี ดงกระโทก     เปลี่ยนแปลง

2. เพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศ 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู     ผาน Internet โดยใช Google 3. มีเครื่องมือในการ

    ในดานวันลาอยางรวดเร็ว     ภายในทีมงาน     ในการคนควาหาขอมูล     แสวงหาความรู เชน 

    เปนปจจุบันสําหรับการ 3. มีการหารือรวมกับผูพัฒนา  - ระบบเครือขาย SUT net     จาก Google

    บริหารจัดการภายในสวน     ระบบ 4. ผูบริหารมีสวน

    แผนงาน 4. มีการออกแบบและทดสอบ    ผลักดันและใหการ

    การใชระบบ    สนับสนุน

5. มีการถายทอดการและให

    คําแนะนําการใชระบบและ

   ไดมีการประกาศเริ่มใชระบบ

    บันทึกวันลา

3. โครงการสรางบรรยากาศ ป 2551 1. เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ 1. สนับสนุนการเรียนรูของแต  - สื่อโสตทัศนูปกรณ หัวหนาสวนแผนงาน 1. ผูบริหารมีสวน ไดมีกําหนดใหจัดกิจกรรม

     การแลกเปลี่ยนเรียนรู     และโอกาสในการแลกเปลี่ยน     ละทีม  - ระบบเครือขาย SUT net ดร. บุรทิน ขําภิรัฐ    ผลักดันและใหการ Show and Share 3 เดือน/ครั้ง

    (Show and Share)     เรียนรูที่ไดจากกระบวนการ 2. การประสานดําเนินการจัดให    สนับสนุน

    จัดการความรู     มีกิจรรม Show and Share 2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

2. เพื่อกระตุนใหบุคลากรสวน 3. การจัดกิจกรรม Show     และพรอมที่จะแลก

    แผนงานไดเห็นความสําคัญ     and Share     เปลี่ยนเรียนรู

    และมีสวนรวมในการพัฒนา 4. การสรุปความรูและนําไป

    หนวยงาน      พัฒนาตอยอด

3. เพื่อใหมีขอมูลความรูไป

    พัฒนาตอยอดและการสราง

    ความรูใหมๆ เพื่อการพัฒนา

    สวนแผนงาน

4. โครงการพัฒนาระบบ ป 2551 1. เพื่อเปนการนําความรูที่ได 1. การรวบรวม แสวงหาความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล 1. การทํางานเปนทีม มีระบบแบบฟอรม

    แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส     จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู     และศึกษาขอมูล     สวนแผนงาน นางภัททิยา วิมลญาน 2. บุคลากรพรอมที่จะ อิเล็กทรอนิกส แลวเสร็จและ

   โดยใชโปรแกรม     มาพัฒนาตอยอด 2. การเขาอบรมวิธีการใช  - โปรแกรม Adobe Acrobat น.ส. พัชรี ดงกระโทก     เปลี่ยนแปลง สามารถใหบริการในป 2551

   Adobe Acrobat 2. เพื่อลดจํานวนกระดาษสําหรับ     โปรแกรมเพื่อนํามาใช  - เครื่อง Scanner 3. มีเครื่องมือในการ

    การใหบริการแบบฟอรมโดย     พัฒนางาน  - เครื่อง Printer     แสวงหาความรู เชน 

   เปลี่ยนเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ระบบ e-Document      จาก Google

3. เพื่อลดขั้นตอนและภาระใน     ภายในทีมงาน     สวนแผนงาน 4. ผูบริหารมีสวน

    การทํางานของบุคลากรสวน 4. มีการออกแบบและทดสอบ    ผลักดันและใหการ

    แผนงานในดานการสําเนาและ     การใชระบบ    สนับสนุน

    จัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับ 5. มีการถายทอดการและให

    การใหบริการ     คําแนะนําการใชระบบและ
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค

4. เพื่อนําไปสูการเปนสํานักงาน    ไดมีการประกาศเริ่มใชระบบ

    ไรกระดาษ     แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส

5. โครงการพัฒนาระบบ ป 2551 1. เพื่อเปนการนําความรูที่ได 1. การรวบรวม แสวงหาความรู  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล 1. การทํางานเปนทีม มีการใชระบบในป 2551

    การปองกันความเสี่ยง     จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู     และศึกษาขอมูล     สวนแผนงาน นางภัททิยา วิมลญาน 2. บุคลากรพรอมที่จะ

    อันเกิดจากการสูญหาย     มาพัฒนาตอยอด 2. การเขาอบรมวิธีการใช  - ระบบเครือขาย SUT net น.ส. พัชรี ดงกระโทก     เปลี่ยนแปลง

    ของขอมูล โดยใช 2. เพื่อการลดความเสี่ยงในการ     โปรแกรมเพื่อนํามาใช  -  โปรแกรม Microsoft  3. ผูบริหารมีสวน

    โปรแกรม Microsoft      สูญหายของขอมูลอันเกิดจาก     พัฒนางาน      Word 2003    ผลักดันและใหการ

    Word 2003     เหตุการณที่ไมคาดคิด 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู    สนับสนุน

         ภายในทีมงาน

4. มีการถายทอดการและให

    คําแนะนําการใชระบบและ

   ไดมีการประกาศเริ่มใชระบบฯ

6. โครงการพัฒนาระบบ ป 2551 1. เพื่อเปนการนําความรูที่ได 1. ศึกษาและแสวงหาขอมูล  - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร นางภารดี ศิริพลไพบูลย 1. การทํางานเปนทีม ระบบ e-Document ของงาน

    e-Document ของงาน     จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู     รวมมือกับผูที่เกี่ยวของเพื่อ     สวนแผนงาน นางศิริรัตน เนาววงษ 2. บุคลากรพรอมที่จะ วางแผนฯ แลวเสร็จในป 2551 

    วางแผนติดตาม     มาพัฒนาตอยอด     กําหนดรูปแบบและโครงสราง  - ระบบเครือขาย SUT net น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ     เปลี่ยนแปลง (เดือนมกราคม 2551)

    ประเมินผลและ 2. เพื่อเปนการลดขั้นตอนในการ     ของระบบ  - ระบบ e-Document  นายเชาวนวัฒน วงศสวัสดิ์ 3. ผูบริหารมีสวน

     งบประมาณ     จัดเก็บเอกสารและสามารถ 2. ตรวจสอบและออกแบบระบบ     สวนแผนงาน นายวัลลพ  ลอมตะคุ    ผลักดันและใหการ

    เขาถึงเอกสารไดอยางสะดวก    ใหตรงความตองการ  - เครื่อง Scanner นายสมจิต มณีวงค    สนับสนุน

    รวดเร็ว 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  - เครื่อง Printer

3. เพื่อนําไปสูการเปนสํานักงาน     ภายในทีมงาน

    อัตโนมัติและสํานักงาน 4. พัฒนาระบบใหตรงตาม

    ไรกระดาษ     ความตองการ

5. ทดสอบ ทดลองใชงานและ

    ปรับปรุงแกไขระบบ

6. นําระบบมาใชงานจริงและ

    ประเมินผลการใชระบบ

3.1.5 การบริหารความรูในฐานะ

         เปนทรัพยสินขององคกร 

         (Manage knowledge  as 

         an asset)

3.1.5 โครงการในรูปแบบอื่นๆ 
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ วันเดือนปที่ วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช (IT+Tool) งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดความเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว

เริ่มโครงการ อุปสรรค



รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ

3.1.1 การจัดการความรู 1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางภารดี ศิริพลไพบูลย ดําเนินการแลวเสร็จ

         (Knowledge Mangement)     ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แบบมุงเนนผลงาน นางศิริรัตน เนาววงษ

    ตามหลักการ Balance Scorecard น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ

นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ

นายวัลลพ ลอมตะคุ

2. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล โดยใช Scorecard  Cockpit นางภารดี ศิริพลไพบูลย ดําเนินการแลวเสร็จ

นางศิริรัตน เนาววงษ

น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ

นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ

นายวัลลพ ลอมตะคุ

3. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณมหาวิทยาลัย แบบงบประมาณ นางภารดี ศิริพลไพบูลย ดําเนินการแลวเสร็จ

     3 มิติ (มิติแผนงาน มิติกองทุน และมิติหนวยงาน) นางศิริรัตน เนาววงษ

น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ

นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ

นายวัลลพ ลอมตะคุ

4. โครงการรวบรวมและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ ดร. บุรทิน ขําภิรัฐ อยูระหวางดําเนินการ

    วิจัยสถาบันเพื่อการใหบริการ น.ส. จุไรรัตน วิสัยดี

น.ส. จันทนี  วีระชัย

5. โครงการพัฒนาสวนแผนงานเพื่อไปสูความเปนเลิศโดยใชแนวทาง หัวหนาสวนแผนงาน อยูระหวางดําเนินการ

    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ (Public Sector 
    Management Quality Award: PMQA)

3.1.2 การสรางฐานขอมูลเพื่อเก็บ 1. โครงการพัฒนาระบบ e-Document สวนกลางของสวนแผนงาน นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล ดําเนินการแลวเสร็จ

         รวบรวมความรู (Create นางภัททิยา วิมลญาน

         knowledge repositories) น.ส. พัชรี ดงกระโทก

นายสมจิต มณีวงค

2. โครงการพัฒนาระบบเวียนหนังสืออัตโนมัติ นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล ดําเนินการแลวเสร็จ

นางภัททิยา วิมลญาน

น.ส. พัชรี ดงกระโทก

นายสมจิต มณีวงค

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานสารสนเทศมหาวิทยาลัย โดยใช ICT หัวหนาสวนแผนงาน อยูระหวางดําเนินการ

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ น.ส. วริฏฐา ประเสริฐ

นายสมจิต มณีวงค

3.1.3 การปรับปรุง/พัฒนาการ 1. โครงการพัฒนาคลังขอมูลเพื่อการเก็บรวบรวมและการเขาถึงความรู นายสมจิต มณีวงค ดําเนินการแลวเสร็จ

         เขาถึงองคความรู (Improve นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ

         knowledge access) น.ส. จุไรรัตน วิสัยดี

3.1.4 การสรางสภาพแวดลอมท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการจัดทําแผนและติดตามผล นางภารดี ศิริพลไพบูลย ดําเนินการแลวเสร็จ

ตารางที่ 7.3.2 การนําแผนการจัดการความรูในองคกร สวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551
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รูปแบบโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ

         เอ้ือตอการจัดการความรู      การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย นางศิริรัตน เนาววงษ

         (Enhance knowledge น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ

         environment) นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ

นายวัลลพ ลอมตะคุ

นายสมจิต มณีวงค

2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบันทึกวันลาของสวนแผนงาน นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล ดําเนินการแลวเสร็จ

นางภัททิยา วิมลญาน

น.ส. พัชรี ดงกระโทก

3. โครงการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู ( Show and Share) หัวหนาสวนแผนงาน ดําเนินการแลวเสร็จ

ดร. บุรทิน ขําภิรัฐ

4. โครงการพัฒนาระบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล ดําเนินการแลวเสร็จ

     Adobe Acrobat นางภัททิยา วิมลญาน

น.ส. พัชรี ดงกระโทก

5. โครงการพัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงอันเกิดจากการสูญหาย นางอิสรีย ภูมิเนาวนิล ดําเนินการแลวเสร็จ

     ของขอมูล โดยใชโปรแกรม Microsoft  Word 2003 นางภัททิยา วิมลญาน

น.ส. พัชรี ดงกระโทก

6. โครงการพัฒนาระบบ e-Document ของงานวางแผนติดตาม นางภารดี ศิริพลไพบูลย ดําเนินการแลวเสร็จ

     ประเมินผลและงบประมาณ นางศิริรัตน เนาววงษ

น.ส. อรุโณทัย ผลาพฤกษ

นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ

นายวัลลพ ลอมตะคุ
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ตารางที่ 7.4.1  การฝกอบรมของเจาหนาที่สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

ลําดับ รายชื่อการอบรม รายชื่อผูเขารับการอบรม วัน/เวลา ผูจัดการอบรม จํานวนไมนับซ้ํา

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ Scorecard Cockpit 1. นายวัลลพ  ลอมตะคุ วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2550 กลุม Core Concept 1
2. นางสาวอรุโณทัย ผลาพฤกษ เวลา 108.30 - 12.00 น. ดร. วีระเดช เชื้อนาม 1

 ณ  สีมาธานีนครราชสีมา

2 อบรมหลักสูตร " เทคนิคการใชโปรแกรม 1. นางสาวพัชรี  ดงกระโทก วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2550 ศูนยคอมพิวเตอร ซ้ํา
Microsoft  Word 2003.  เวลา 13.15 - 16.15 น. ณ หองปฎิบัติการเครือขาย  

คอมพิวเตอร อาคารวิจัย ช้ัน 1
3 อบรมปฏิบัติธรรม 1. น.ส.จุไรรัตน วิสัยดี ทุกวันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม สวนการเจาหนาที่ ซ้ํา

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสราง 2. นางภัททิยา  วิมลญาณ  2550 เปนตนไป ณ หอง 215 ช้ัน 2  เทคโนธานี ซ้ํา
คุณภาพชีวิต เวลา 15.00-16.30 น.

4 สัมมนาการจัดทําระบบฐานขอมูล 1. ดร.บุรทิน  ขําภิรัฐ วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2550 สกอ. 1
ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 2. นายสมจิต    มณีวงศ เวลา08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด  เมอรเคียว 

ฟอรจูน กรุงเทพฯ

5  เขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  นายศราวุธ ปอมสินทรัพย   24 ตุลาคม 2550  ณ Meeting 1 ศูนยประชุม ซ้ํา

  (UKM) แนวทางการวิเคราะห

อัตรากําลังตามมาตรา 20 แหง พ.ร.บ. 

ระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2547

นางภารดี ศิริพลไพบูลย  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 1

6  เขารวมประชุมคณะกรรมการ

เครือขายที่ประชุมผูอํานวยการกอง

แผนงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

นายศราวุธ ปอมสินทรัพย  24 ตุลาคม 2550    ณ หอง M ศูนยประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

ซ้ํา

7
 เขารวมการบันทึกเทปโทรทัศนถวาย

พระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

นางภารดี ศิริพลไพบูลย  15 พฤศจิกายน 2550 สถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท.

8 อบรมหลักสูตร "การสรางแบบฟอรม 1. น.ส.จุไรรัตน วิสัยดี วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ศูนยคอมพิวเตอร ซ้ํา
ดวยโปรแกรม Acrobat Professional 2. นายสมจิต  มณีวงค 2550  เวลา 13.15-16.15 น. ณ หองปฎิบัติการเครือขาย ซ้ํา

3. นางภัททิยา วิมลญาณ คอมพิวเตอร อาคารวิจัย ช้ัน 1 1
4. นางอิสรีย  ภูมิเนาวนิล 1

9 อบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการ 1. นางสาวจันทนี วีระชัย วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน บริษัท วิคค เทรนนิ่ง จํากัด 1
 ความรูในองคกร 2. นายวัลลพ ลอมตะคุ 2550  เวลา 08.30-16.30 น.  โรงแรมอมารีเอเทียม ซ้ํา
  3. นางสาวพัชรี ดงกระโทก   1 

10  ประชุมสัมมนาเรื่อง กรอบแผน วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550 สกอ.
 อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  นายศราวุธ ปอมสินทรัพย   โรงแรมแอมบาสเดอร ซ้ํา

 (พ.ศ. 2551-2565): การขับเคลื่อน  นางศิริรัตน เนาววงษ  1
แผนฯ สูการปฏิบัติ  นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ ซ้ํา

11  หารือเร่ืองประมาณการรายจายขั้นตํ่า  นายศราวุธ ปอมสินทรัพย วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม 2550 สํานักงบประมาณ ซ้ํา

 ป 2552  นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ   ซ้ํา

12 สัมมนาชี้แจงและการอภิปรายปญหา นายเชาวนวัฒน วงศสวัสด์ิ วันจันทรที่ 14 มกราคม 2551 สํานักงบประมาณ 1
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ นายวัลลพ    ลอมตะคุ ณ  Grand Diamond ซ้ํา

การดําเนินงานจากการใชจาย งปม. Ballroom Hall 9  อิมแพค
(PART) เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ
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ลําดับ รายชื่อการอบรม รายชื่อผูเขารับการอบรม วัน/เวลา ผูจัดการอบรม จํานวนไมนับซ้ํา

13 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบสาร นายวัลลพ ลอมตะคุ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 สํานักงบประมาณ ซ้ํา

สนเทศสําหรับการติดตามประเมินผล สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต

14 สัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโน นายศราวุธ   ปอมสินทรัพย วันพฤหัสบดีที่ 17-วันศุกร สวนการเจาหนาที่ 1
โลยีสุรนารี ที่ 18 มกราคม 2551 ณ   ไรฝนเปนจริง  อําเภอ

สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

15 อบรมหลักสูตร "Acronis True Image" นายสมจิต   มณีวงค วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2551 ศูนยคอมพิวเตอร 1
 เวลา 13.15-16.00 น.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

อาคารวิจัย

16 เทคนิคการทําผลงานของขาราชการ

และพนักงาน มหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน  รุนที่ 2

น.ส.จุไรรัตน วิสัยดี  31 ม.ค. -1 ก.พ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1

13รวมท้ังสิ้น (คน)
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ตารางที่ 7.5.1  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจระบบฐานขอมูล สวนแผนงาน 
 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ คาเฉล่ีย แปลผล 
ระบบ e-Document   

1. ระบบมีความพรอมในการใหบริการ 4.14 มาก 
2. การใชงานระบบเขาใจไดงาย 4.14 มาก 
3. ความชัดเจนของขั้นตอนการทํางาน 4.07 มาก 
4. ระบบมีความถูกตอง 3.93 มาก 
5. ระบบมีความเสถียร 3.86 มาก 
6. ขั้นตอนการใชระบบไมซับซอน 3.79 มาก 
7. ระบบมีความรวดเร็วในการทํางาน 3.71 มาก 
8. ความปลอดภัยในกระบวนการใหบริการ 3.21 ปานกลาง 
โดยภาพรวมทั้งหมดของระบบฐานขอมูลทานมีความพึงพอใจในระดับใด 3.79 มาก 
ระบบบันทึกวันลา   

9. ระบบมีความพรอมในการใหบริการ 4.07 มาก 
10. การใชงานระบบเขาใจไดงาย 4.00 มาก 
11. ความชัดเจนของขั้นตอนการทํางาน 3.93 มาก 
12. ระบบมีความถูกตอง 3.86 มาก 
13. ขั้นตอนการใชระบบไมซับซอน 3.86 มาก 
14. ความปลอดภัยในกระบวนการใหบริการ 3.64 มาก 
15. ระบบมีความรวดเร็วในการทํางาน 3.57 มาก 
16. ระบบมีความเสถียร 3.50 ปานกลาง 
โดยภาพรวมทั้งหมดของระบบฐานขอมูลทานมีความพึงพอใจในระดับใด 3.79 มาก 
ระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน   

17. ระบบมีความพรอมในการใหบริการ 4.29 มาก 
18. ระบบมีความถูกตอง 4.14 มาก 
19. ระบบมีความรวดเร็วในการทํางาน 4.14 มาก 
20. ระบบมีความเสถียร 4.07 มาก 
21. ความปลอดภัยในกระบวนการใหบริการ 4.00 มาก 
22. การใชงานระบบเขาใจไดงาย 3.93 มาก 
23. ความชัดเจนของขั้นตอนการทํางาน 3.93 มาก 
24. ขั้นตอนการใชระบบไมซับซอน 3.79 มาก 
โดยภาพรวมทั้งหมดของระบบฐานขอมูลทานมีความพึงพอใจในระดับใด 4.07 มาก 

 



 

จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล สวนแผนงาน เปนดังนี้  

1. ระบบ e-document พบวา โดยภาพรวมผูใชระบบสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ( 3.79=x ) 

โดย 3 ลําดับแรก คือ ระบบมีความพรอมในการใหบริการ ( 4.14=x ) การใชงานระบบเขาใจไดงาย ( 4.14=x ) และ

ความชัดเจนของขั้นตอนการทํางาน ( 4.07=x ) 

2. ระบบบันทึกวันลา พบวา โดยภาพรวมผูใชระบบสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ( 3.79=x ) โดย 

3 ลําดับแรก คือ ระบบมีความพรอมในการใหบริการ ( 4.07=x ) การใชงานระบบเขาใจไดงาย ( 4.00=x )และความ

ชัดเจนของขั้นตอนการทํางาน ( 3.93=x ) 
3. ระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน พบวา โดยภาพรวมผูใชระบบสวนใหญมีความพึง

พอใจในระดับมาก ( 4.07=x ) โดย 3 ลําดับแรก คือ ระบบมีความพรอมในการใหบริการ ( 4.29=x ) ระบบมีความ

ถูกตอง ( 4.14=x ) และระบบมีความรวดเร็วในการทํางาน ( 4.14=x ) 
 
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ระบบ e-document 
จุดเดน 

1. ระบบสามารถสืบคนไดรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการสืบคน 

2. ทําใหสามารถดูหนังสือท่ียังไมไดรับลวงหนาไดและตรวจสอบไดวามีหนังสือฉบับใดบางที่งานนั้นๆ ยังไมไดรับตนฉบับ
และยังไมดําเนินการ 
3. สามารถติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับได 
4. สะดวกในการใชงาน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ระบบรับ-สงหนังสือ ควรมีปุมเพ่ือใหหนังสือท่ีรับ-สงเขามา เขาระบบจัดเก็บในตูเอกสารไดเลย  
ขอคิดเห็น/เสนอแนะอื่นๆ 
1. หากระบบนี้เปด open เหมือนระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยก็จะดียิ่งข้ึน  เน่ืองจากในกรณีที่ตองการขอมูลเรงดวนก็จะ
สามารถเขาถึงระบบไดดวย 
2. ควรใหพนักงานเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ใหม เพราะหลายคนยังใช abc123 ซึ่งสามารถคาดเดาไดงาย หากผูอื่นจะ
เขามาดูระบบ 

ระบบบันทึกวันลา 
จุดเดน 

1. สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการเขียน มีแบบฟอรมเดียวกัน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1. ไมสามารถพิมพขอความที่ยาวได  เนื่องจากรูปแบบไมสามารถปรับขยายอัตโนมัติตามขอความ 
2. การ link บางอยางเชื่อมตอกันแบบไมสัมพันธกัน 
ขอคิดเห็น/เสนอแนะอื่นๆ 

1. ลองปรับจาก pdf เปน word ไดหรือไม 
2. เพ่ือใหระบบการทํางานมีความเสถียรมากขึ้น 

ระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน 
ขอคิดเห็น/เสนอแนะอื่นๆ 
1. ในชวงของการระบุผลการดําเนินงานเล็กเกินไป เมื่อตองการตรวจสอบหรือแกไขทําไดลําบาก ดังนั้น หากลองปรับชองที่
สามารถเขียนใหสะดวกขึ้นนาจะดีมาก ๆ คะ 
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แบบ ปย. 3 

ตารางที่ 7.8.1  แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน ระดบัหนวยงานประจําปงบประมาณ 2551 ระดับหนวยงานยอย 
ชื่อหนวยงาน สวนแผนงาน 

ณ วันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 
จุดออน/ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู 
Likelihood  

(L)*

Impact  
(I)** 

  H M L H M L 

การตีคา การจัดการ

ความเสี่ยง 
เลือก

จัดการ

ความเสี่ยง 

การปรับปรุง กําหนด 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

1. อาจมีปญหาจากปญหาไวรัส
คอมพิวเตอร รวมทั้ง 
โปรแกรม Spyware หรือสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ ที่เขามา
ทําลายหรือรบกวนระบบ  

      Extreme Treat  1. ผูใช 
- ผูใชแตละคนปองกันความเสี่ยงจากไวรัส
คอมพิวเตอรในเบื่องตนไดดวยตนเอง 

2. ผูดูแลระบบ 
- ถายทอดความรูในการปองกันไวรัสและการ
แกปญหาเบื้องตนในกรณีคอมพิวเตอรติดไวรัส

แกผูใช 
- ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องของไวรัส
คอมพิวเตอร 

- การใหบริการและประกันคุณภาพการใหบริการ
แกผูใช 

 
 
 
 
 

 

บุคลากร 
ทุกคน 

 
 

สมจิต,วริฏฐา 

1. เพื่อการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงาน

จากความเสี่ยงที่อาจสงผล

กระทบตอประสิทธิภาพ

การทํางานของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อาจมีปญหาเกิดจากมนุษย  
2.1 บุคคลภายนอก 

(Hacker) เขาใช ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

ภายในองคกรโดย

ไมไดรับอนุญาต 
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High 

 

 
Treat 

 

 
 

 
1. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชแตละคน 
2. กําหนดฟลดดาน Graphic เพิ่มเติมในการเขาสู
ระบบ 

3. ติดตั้ง Firewall กําหนด Port การเขาใชระบบ 
4. ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส, Spywareและอื่นๆ 
5. จํากัด IP และ User ในการเขาถึงระบบ 
6. ตรวจสอบ Log file ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจสอบหา
ขอมูลผูใชที่แปลกปลอมเขาสูระบบ 

7. ประเมินผลการทํางานทุกไตรมาส 

 
 

 
สมจิต,วริฎฐา 



แบบ ปย. 3 
วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 
จุดออน/ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู 
Likelihood  

(L)*

Impact  
(I)** 

การตีคา การจัดการ

ความเสี่ยง 
เลือก

จัดการ

ความเสี่ยง 

การปรับปรุง กําหนด 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

  H M L H M L 
2.2 เจาหนาที่ที่สามารถ

แกไขปญหาและดูแล

ระบบคอมพิวเตอรมี

เพียงคนเดียว ไมมี
เจาหนาที่ที่สามารถ

ดูแลแทนได 

  
 
 

  
 
 

  High 
 

Treat 
 

 1. ระบุผูดูแลระบบคอมพิวเตอรเพิ่มอีก 2 คน 
2. ถายทอดความรูใหกับผูดูแลระบบสํารอง 
3. กําหนดใหระบบทํางานอัตโนมัติ เชน การ 

Backup 
4. กําหนดผูดูแลหลักในแตละระบบใหเปน

ผูเชี่ยวชาญในการใชและสามารถแกปญหาใน

เบื้องตนได  

 สมจิต, 
วริฎฐา, 

เชาวนวัฒน 

2.3 ความผิดพลาดจากการ
แกไข software ของ
ผูดูแลระบบ 

  
 

  
 

  High 
 

Taking 
 

 1. กําหนด Server สํารองในการปรับแก  
2. มีการทดสอบ backup และการกูคืนขอมูลทุก 6 

เดือน 

 สมจิต,วริฎฐา 

2.4 การเขาใชทรัพยากร
ของเครือขาย

คอมพิวเตอรภายใน

องคกรอยางไม

เหมาะสม  

  
 

  
 
 

 
 

 Medium 
 

Taking 
 

    

3. อาจมีปญหาจากการ
เสื่อมสภาพของ Hardware  

      Medium Taking     
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4. ปญหาจากภัยธรรมชาติและ
ปญหาจากสภาพแวดลอม 
เชน น้ําทวม แผนดินไหว 
พายุ ระบบไฟฟาขดัของ, 
มลภาวะ, สารเคมีรั่วไหล 
เปนตน 

         Medium Taking  
   

 

 

หมายเหต ุ Likelihood*   H = สูง,     M = ปานกลาง,  L = ต่ํา 

**Impact    H = สูง,     M = ปานกลาง,  L = ต่ํา 



ตารางที่ 7.8.2  การดูแลเครื่องคอมพิวเตอรสวนแผนงาน ประจําเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551

เครื่องที่ดูแล

09.00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 09.00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 09.00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 09.00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-16.00

1. ศราวุธ ปอมสินทรัพย

2. ภารดี ศิริพลไพบูลย

3. อิสรีย ภูมิเนาวนิล

4. ศิริรัตน เนาววงษ

5. จุไรรัตน วิสัยดี

6. ภัททิยา วิมลญาณ

7. อรุโณทัย ผลาพฤกษ

8. บุรทิน ขําภิรัฐ 

9. สมจิต มณีวงค

10.พัชรี ดงกระโทก

11.เชาวนวฒัน วงศสวัสดิ์

12.วัลลพ ลอมตะคุ

13.จันทนี วีระชัย

14.วริฏฐา ประเสริฐ

15.เครื่องกลาง (Scanner)

16.Notebook สวนฯ

รายการที่ดูแลบํารุงรักษา 

1. Clear Temp File (ไฟลขยะ)

2. Scan Virus and Spyware

3. Update Windows Pacth

4. Defrag ฮารดดิส ถาจําเปน

5. ปญหาทั่วไปเปนอุปสรรคในการทํางาน เชน ไมสามารถทําการ Print ได

6. ตอบปญหาหากผูใชมีขอซักถาม

* หมายเหตุ : ในชวงที่กําลังทําการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร อาจจะไมสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางเครื่องอาจตองใชเวลามากกวาระยะเวลาที่กําหนด

วันอังคาร ที่ 29 ก.ค. 2551 วันพุธ ที่ 30 ก.ค. 2551 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ก.ค. 2551 วันศุกร ที่ 1 ส.ค. 2551
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หนาที่  1/2

ผลการ
              ความเสี่ยง* ประเมิน

F O C I H M L (O) (S) (O*S) หนวยงาน องคกร ☺

1. เพื่อใหการจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบ 1.1 มีขอจํากัดดานเวลา 2 3 6 1. ใชเทคโนโลยีเขาชวยในการทํางาน ก.ค. 51 งานวางแผน 75% งานที่มีกําหนดเวลาจะทํางาน

คําชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการ 2. ใชขอมูลจากไฟลของปที่ผานมา นํามา ติดตามประเมินผล ลวงเวลาหรือวันหยุด และใช E-mail

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ ปรับปรุงใหเปนปจจุบันแทนการพิมพใหม และงบประมาณ ชวยในการรับสงFile

งบประมาณรายจายประจําป 3. เนนการสื่อสารและสรางความเขาใจ

เปนไปดวยความเหมาะสม  ถึงความจําเปนในขอจํากัดดานเวลา

 และทําความชัดเจนใหมากที่สุด

 ในขอมูลที่ตองการใหหนวยงานจัดทํา

1.2  มีความตองการของขอมูลที่มี 2 3 6 1. ประสานงานอยางตอเนื่องและใกลชิดกับ ก.ค. 51 งานวางแผน 75% ไดประสานงานกับหนวยงานทั้ง

การเปลี่ยนแปลงและไมชัดเจน หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานประมาณ ติดตามประเมินผล ภายในและภายนอก เพื่อใหได

และ สกอ. เพื่อใหทราบรูปแบบขอมูล และงบประมาณ รูปแบบ ขอมูลตามที่ตองการ

ที่ชัดเจนที่หนวยงานภายนอกตองการใหจัดทํา

2.  ประสานกับหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ

โดยตรง เพื่อสื่อสารความตองการขอมูล

ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามลําดับ

และติดตามอยางใกลชิด

สถานะการ

ดําเนินงาน***
โอกาส ผลกระทบ

ประเภทของจุดออน/ ระดับจุดออน/
ผูรับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง % 

ความสําเร็จ
ผลการติดตาม/ขอเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2551 ระดับหนวยงานยอย
สวนแผนงาน

ณ วันที่   10  กันยายน  2551

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง
กําหนดแลว

เสร็จ
ความเสี่ยง**
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หนาที่  2/2

ผลการ
              ความเสี่ยง* ประเมิน

F O C I H M L (O) (S) (O*S) หนวยงาน องคกร ☺

สถานะการ

ดําเนินงาน***
โอกาส ผลกระทบ

ประเภทของจุดออน/ ระดับจุดออน/
ผูรับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง % 

ความสําเร็จ
ผลการติดตาม/ขอเสนอแนะวัตถุประสงคของการควบคุม จุดออน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง

กําหนดแลว

เสร็จ
ความเสี่ยง**

2.  เพื่อใหการบริการของงานธุรการ สามารถ 2.1 งานบางเรื่องสงไปไมทันตาม 4 2 8 1.  การมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  - 75% ยังไมไดขออัตรากําลังเพิ่ม

รองรับกับภาระงานตางๆ ของสวนแผนงาน กําหนดเวลา   เนื่องจากเจาหนาที่ โดยควรมีอัตราธุรการเพิ่มเติมอีก 1 อัตรา

ที่มีอยูในปริมาณมาก เชน งานวางแผน ของงานธุรการมีอยูเพียง 3  คน 2 . การประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการเขียนโปรแกรมเองและนํามาใช

งานติดตามและประเมินผล งานงบประมาณ มีงานพิมพเอกสารเรงดวนเขามา เขามาชวยในการทํางาน แลวคือโปรแกรมบันทึกวันลา และ

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศไดอยาง เปนจํานวนมากและเปนประจํา โปรแกรมรับสงหนังสือ

เหมาะสม สนับสนุนใหเกิดผลงานไดทันตาม อยางตอเนื่องตลอดทั้งป เชน

ระยะเวลาที่กําหนด และไมเกิดผลกระทบ งบประมาณมหาวิทยาลัย

ตอภาพรวมของผลงานตามภารกิจของ แผนปฏิบัติการประจําป

สวนแผนงาน งานประสานงาน  เปนตน

และในบางครั้งมีผลทําใหไมมีเวลา

ในการติดตามเรื่องที่ไดรับมอบหมาย

ทําใหเกิดความลาชาและสงเรื่อง

ไมทันใหแกหนวยงานตนเรื่อง

และบอยครั้งที่เปนขอจํากัดทําให

ไมสามารถสนับสนุนงานอื่น

ของสวนแผนงานไดทั้งหมด

    ในเวลาเดียวกันได                                                                        

                                          หมายเหตุ ประเภทความจุดออน/ความเสี่ยงF = ดานการเงินและบัญชี,     O = ดานการดําเนินงาน,     C = ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ,     I = ดานสารสนเทศ
ระดับของจุดออน/ความเสี่ยง** H = สูง,        M = ปานกลาง,      L = ต่ํา
สถานะการดําเนินงาน*** ☺ ดําเนินการแลวเสร็จ ยังไมไดดําเนินการ
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     วิสัยทัศน : สวนแผนงานเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมี ICT เปนเครื่องมือในการคนหา พัฒนา และจัดการความรู เพื่อสูความเปนเลิศในงานดานการวางแผน การประเมินผล งบประมาณ วิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานสนับสนุนการตัดสินใจ
    

วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมาย ประเมินผลการดําเนินงาน ความคิดริเริ่ม รายละเอียดการปฏิบัติการ ผลผลิต กําหนดแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ

 
(เปาหมาย)  โดย คกก.

 Implement Plan สผ 0 1 2 3

1. เพื่อพัฒนาสวนแผนงาน 1. การพัฒนาไปสูการ 1.1 มีองคความรู  - ไมนอยกวา  1 เรื่อง/งาน/ป  1. มีแผนจัดการความรู สผ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  - เอกสารแผนจัดการความรู  6 พ.ย. 2550 หน.สผ./

    ไปสูการเปนองคกร     เปนองคกรแหงการ     1  เรื่อง จนท. สผ.ทุกคน

    แหงการเรียนรูภายใน     เรียนรู 1.2 บุคลากรยกระดับความรู  - บุคลากร สผ ไมนอยกวา  2. มีการบริหารจัดการความรู ประสานภายในงานและผลักดันให  - มีรายงานความคืบหนาใน  31 ม.ค. 2551 จันทนี/อรุโณทัย/

     ป  พ.ศ.  2554     รอยละ 80   มีความรู      โดยใชโมเดลเกลียวความรู แผนจัดการความรูมีผลงานตามแผน     การผลักดันแผนใหมีผล  สมจิต/พัชรี

     ความเขาใจในองคความรู     ที่กําหนด     เปนรูปธรรม

    ที่เลือกเรียนรู ในระดับ "ดี" 3. ใช Knowledge Menagement ใช Knowledge Vision  ขับเคลื่อน  - จัด Show and  Share 3 เดือน (จัดแลวครั้งที่ หน.สผ./ดร.บุรทิน

1.3 กระบวนงานมีการพัฒนา  - มีผลงานเปนเอกสารที่สามารถ      ขับเคลื่อน Learning การเรียนรูโดยจัดกิจกรรม Show and      ตอครั้ง 1/2550 ในวันที่ 

     อยางตอเนื่อง     ใชเผยแพรและอางอิงได      Organization Share ของ สผ. ในโอกาสตางๆ ทั้ง 21 ธ.ค. 50)

   (ความรู+คน+การปฏิบัติจริง)     ไมนอยกวา 1 เรื่อง/งาน/ป ภายในและภายนอก สผ.

 4. มีคลังจัดเก็บความรู และ ออกแบบระบบคลังจัดเก็บความรูที่  - มีรูปแบบที่จะนํามาใชใน  ธันวาคม 2550 สมจิต/เชาวนวัฒน/

      เขาถึงไดรวดเร็ว ใชงานไดงายและเขาถึงไดรวดเร็ว     การพัฒนาที่ชัดเจน จุไรรัตน/วริฏฐา
พรอมการพัฒนาจนแลวเสร็จ รวมถึง
การประสานสนับสนุนใหเกิดการ

ใชงานจริง

 5.  จัดบรรยากาศและสถานที่  - ออกแบบและแนวคิดในการจัด  - มีรูปแบบความคิดริเริ่มที่  31 มี.ค. 2551 ดร.บุรทิน/อรุโณทัย/

      ที่เอื้อตอการเรียนรู      สถานที่ในสวนตางๆ ของสวน     ชัดเจนมานําเสนอ ภัททิยา/พัชรี/วริฏฐา

     แผนงานที่เอื้อ และมีบรรยากาศ

     แหงการเรียนรูรวมทั้งประสาน

    การดําเนินการใหเปนไปตามแบบ

    ที่กําหนดไว

 - ประสานผลักดันการไปสูการเปน  

         "สํานักงานไรกระดาษ" เชน การ
     ลดกระดาษ โตะทํางาน การจัดคอม  
     พิวเตอร  เปนตน
     

2. เพื่อพัฒนาสวนแผนงาน 2. การสรางขีดความ 2.1 มี ICT ที่เหมาะสม โดย  - พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช  10 รายการ  6. มุงพัฒนาสํานักงาน ออกแบบแนวความคิด นําเสนอ  - มีรูปแบบความคิดริเริ่มที่  7 ธ.ค. 2550 สมจิต/จันทนี/

    ไปสูการเปนสํานักงาน     สามารถในการ        นํามาใชเปนเครื่องมือใน     ICTไมนอยกวา 2 รายการ/ป       อัตโนมัติ ระบบ รูปแบบ ICT ใหมๆ ที่ควรจะ     ชัดเจนมานําเสนอ วัลลพ

     อัตโนมัติ     ปฏิบัติงาน โดยมี ICT        การเรียนรูและปฏิบัติงาน นํามาใชในสวนแผนงาน

    เปนเครื่องมือในการ    7. มีระบบ e-Document มีการวางแผน การดําเนินการ และการ  - ทั้ง 2 ระบบ ไดใชงาน  3 ธ.ค. 2550 อิสรีย/สมจิต/วริฏฐา

    ทํางาน ประเมินการใชระบบ  e-Document    จริง
และระบบการเวียนเอกสารอัตโนมัติ 
รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ 
e-Document เพื่อใหมีการใชงานไดจริง  
และปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน

ดานการจัดเก็บและการสืบคนเอกสาร

ตอไป

  8. พัฒนาระบบที่มีใหสมบูรณ พัฒนา ปรับปรุง ระบบติดตามประเมิน  - มีรูปแบบความคิดริเริ่มที่  30 ธ.ค. 2550 อรุโณทัย/ภารด/ี

ตารางที่ 7.9.1  การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของผูรับผิดชอบแผนฯ
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วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมาย ประเมินผลการดําเนินงาน ความคิดริเริ่ม รายละเอียดการปฏิบัติการ ผลผลิต กําหนดแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ

 
(เปาหมาย)  โดย คกก.

 Implement Plan สผ 0 1 2 3

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของผูรับผิดชอบแผนฯ

      ยิ่งขึ้น ผลผานเครือขาย SUTnet ใหสามารถ     ชัดเจนมานําเสนอ สมจิต

รองรับและมีสารสนเทศเพื่อการใช

ประโยชนระบบ Scorecard Cockpit 
ไดอยางสมบูรณเพิ่มขึ้น

9. เนนการทํางานแบบ Online  การใช ICTเพื่อใหบริการระบบผาน  - ระบบสามารถตั้งเวลาเปด-   ก.พ. 2551 หน.สผ./สมจิต

    ทํางาน 24 ชม. เครือขาย SUTnet ของสวนแผนงาน     ปดได

อาจตั้งเวลา เปด/ปด  ใหเปนแบบ
อัตโนมัติ เพื่อขยายระยะเวลาการ
ทํางานใหใกลเคียงกับการทํางาน

แบบ Online  24 ชม. มากที่สุด  ทั้งนี้ 
เนื่องจากการมีขอจํากัดดานระบบ
ปรับอากาศของหองจัดเก็บ Server  

 10. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูฯ สงเสริมใหบุคลากรสวนแผนงาน  - จัดโอกาสและเวทีใหมีการ  ธ.ค. 2550 หน.สผ.

       ดาน ICT ไดเขารับการอบรมดาน ICT และนํา      นําเสนอแลกเปลี่ยนความรู 
มา Show and  Share  เพื่อคัดเลือก ICT       3 เดือนตอครั้ง
ที่เหมาะสมมาใชประโยชนในสวน
แผนงานตอไป

 11. มีพฤติกรรมองคกรที่ใช ICT ออกแบบแนวความคิดที่จะสงเสริม  - มีรูปแบบความคิดริเริ่มที่  11 ธ.ค. 2550 ภารด/ีศิริรัตน

       ในการทํางาน และชวยผลักดันการใช ICT เพื่อการ     ชัดเจนมานําเสนอ
ปฏิบัติงานใน สผ. ใหไดมากที่สุด  - ระบบแลวเสร็จ  30 ธ.ค. 2550  

 - นําขอมูลเขาระบบ  31 ม.ค. 2551

3. เพื่อยกระดับและเพิ่ม 3. การพัฒนาและปรับปรุง 3.1 มีผลการประเมินคุณภาพฯ  - ไมต่ํากวาระดับ 2.5 - 3 2.80 12. มีวัฒนธรรมองคกรแบบ สงเสริมและผลักดันวิธีการทํางาน  - มีผลการประเมินการทํางาน  31 มี.ค. 2551 หน.สผ.

    ขีดความสามารถของการ     กระบวนการทํางานใหมี        มุงเนนผลงาน แบบมุงเนนผลงานของบุคลากร     แบบมุงเนนผลงาน ใน

     ดําเนินงานตามภารกิจ     คุณภาพและผานการ สวนแผนงานใหมีผลปรากฏเปน     ระดับ 4 (โดยการอภิปราย

    สวนแผนงานใหไปสู     ประเมินคุณภาพตาม รูปธรรม     ในการประชุม สผ.)

     ความเปนเลิศ      เกณฑที่กําหนด  13. มุงทํางานเปนทีม และเปน สงเสริมและผลักดันใหมีการทํางาน  - มีผลการประเมินการทํางาน  31 มี.ค. 2551 หน.สผ.

        ทีมเรียนรู เปนทีมและ เปนทีมเรียนรู  โดยเรียนรู     แบบเปนทีมและเปนทีม

จากความสําเร็จและไมสําเร็จของการ     เรียนรู ในระดับ 4  (โดยการ

ปฏิบัติงานจริง และการคิดริ่เริ่มใหมๆ      อภิปรายในการประชุม สผ.)

เพื่อใชประโยชนในงานที่รับผิดชอบ

 14. พัฒนาและใชระบบ ผลักดันใหการดําเนินการตามตัวชี้วัด  - มีรายงานความคืบหนาใน  11 ก.พ. 2551 หน.สผ/จไุรรัตน/

        ประกันคุณภาพฯ สผ การประกันคุณภาพภายใน สผ. ใหได     การผลักดันการประกัน ภารดี/อิสรีย

ตามเปาหมายที่กําหนดสูงสุด (เปาหมาย     คุณภาพการศึกษาใหไปสู  

ปการศึกษา 2550 ที่ระดับ 2.5-3)     ความสําเร็จ

 15. พัฒนานวัตกรรมเพื่อการ คนหาวิธีตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาใหเกิด  - นวัตกรรมฯ  ไมนอยกวา   ตุลาคม 2550 หน.สผ

        ประกันคุณภาพฯ สผ นวัตกรรมใหมๆ  ในการประกัน     1  ผลงาน

   คุณภาพของสวนแผนงาน

คําอธิบายระดับผลการประเมิน

                       ระดับคะแนน     0   ยังไมไดดําเนินการ  
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วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมาย ประเมินผลการดําเนินงาน ความคิดริเริ่ม รายละเอียดการปฏิบัติการ ผลผลิต กําหนดแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ

 
(เปาหมาย)  โดย คกก.

 Implement Plan สผ 0 1 2 3

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของผูรับผิดชอบแผนฯ

                       ระดับคะแนน     1   ดําเนินการไมถึง  50%
                       ระดับคะแนน     2   ดําเนินการ   50 - 80% 
                       ระดับคะแนน     3   ดําเนินการ   81 - 100%

หมายเหตุ   1.  ประชุมสวนแผนงานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550  เวลา 13.30 น.  ณ  หองประชุมสวนแผนงาน  ไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสวนแผนงาน ป  2551-2554  สูการปฏิบัติ
                   2.  ประชุมคณะกรรมการ Implement แผนยุทธศาสตรสวนผนงาน  วันพฤหัสบดีที  13 มีนาคม 2551  เวลา 13.30 น.   ณ  หองหัวหนาสวน แผนงาน
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