




บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานการประเมินตนเองสวนแผนงาน ปการศึกษา 2551 

 
 สวนแผนงาน  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง อยูภายใต
การกํากับดูแลดานนโยบาย โดยรองอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการจัด
การศึกษา ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห  
เสนอแนะเกี่ยวกับคําของบประมาณประจําป  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  จัดทําผังแมบท  
พิจารณาดําเนินการจัดต้ัง และยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน  สวนแผนงาน ไดดําเนินการประเมินตนเอง มาต้ังแตปการศึกษา 2549 
จนถึงปการศึกษา 2551 (พฤษภาคม 2551 – เมษายน 2552) สวนแผนงานไดพัฒนาตัวบงชี้ โดยผนวก
รวมตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้ ไดประเมินตนเองโดยมีรายละเอียด
องคประกอบ ตัวบงชี้ และระดับผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 2 และ
ผลสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดเดน/แนวทางแกไข ในภาพรวมของสวนแผนงาน ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในสวนที่ 3 ซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนผลการประเมินตนเองของสวนแผนงาน ไดดังนี้ 

1. ในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสวนแผนงาน ไดคะแนน 2.80 จากคะแนนเต็ม 3 
2. เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 15 ตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนน 3 จํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
1) ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จตามแผน 
2) ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
3) ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
4) ตัวบงชี้ 7.4 รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพ 
5) ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารของหนวยงาน 
6) ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 
7) ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

หนวยงานสูระดับบุคคล 
8) ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
9) ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ี เปนสวนหนึ่ งของ

กระบวนการบริหารหนวยงาน 
10) ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
11) ตัวบงชี้ 10.1 มีกระบวนการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และจัดสรรงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 
12) ตัวบงชี้ 10.2 การวิจัยสถาบัน 
13) ตัวบงชี้ 10.3 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา 
14) ตัวบงชี้ 10.4 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ 
15) ตัวบงชี้ 10.5 การใหบริการสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

 



 - ข - 

และตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุงมีทั้งส้ิน 2 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จตามแผน 
2) ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 
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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
ไดเพราะไมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรกับผลท่ีตองการใหเกิดขึ้น 
รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใชจายเงินทําใหหนวยงานขาดความคลองตัวในการ
บริหาร  ดังนั้น  แนวทางการจัดทํางบประมาณในระยะตอมาจึงไดถูกพัฒนาเปนระบบ
งบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงการจัดสรร
งบประมาณเขากับการวางแผน และไดถูกพัฒนาสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance Based  Budgeting) ซึ่งมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ  มีตัวบงชี้
ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีสามารถวัดและประเมินผลการทํางานไดชัดเจน มีความยืดหยุนใน
กระบวนการทํางานและเนนความรับผิดชอบของเจาภาพหลัก  และต้ังแตป  2546 จนถึง
ปจจุบันไดพัฒนาไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (Strategic  
Performance Based Budgeting “SPBB”)  ซึ่งมุงเนนการจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิผล คุมคา ใหความสําเร็จตามเปาหมายทุกระดับต้ังแตเปาหมายของหนวยงานจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนผลสําเร็จตามเปาหมายแผนยุทธศาสตรของ มทส. และมุงเนน
หลักการบริหารจัดการท่ีดี  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 และเปนตัวสะทอนผลงานการบริหารจัดการของตัวบงชี้ตางๆ 
วาอยูในระดับใดเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการของ
หนวยงานตอไป  

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
คณะกรรมการวิจัยสถาบันเปนกรรมการชุดท่ี 6 ซึ่งจะหมดวาระในป พ.ศ. 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   
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   ปจจุบันในป พ.ศ. 2552 มีผลงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ จํานวน 40 เรื่อง (โครงการ
ขนาดใหญ จํานวน 32 เรื่อง โครงการขนาดเล็ก 8 เรื่อง) ซึ่งไดเผยแพรบทคัดยอผานทาง
เว็บไซตสวนแผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552) 

2.2)  ดานสารสนเทศ  สวนแผนงานไดพัฒนาระบบ ICT ตางๆ ขึ้นมา เพื่อสรางเครือขาย 
สงเสริมการเรียนรูรวมกันในองคการ การทํางานเปนทีม บุคลากรทุกคนสามารถเขาใช
ระบบ ใหขอคิดเห็น เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานปจจุบันมีระบบสําหรับใชงานที่แลวเสร็จ จํานวน 9 ระบบ อยู
ระหวางดําเนินการจํานวน 3 ระบบ และอยูระหวางการศึกษาและพัฒนา จํานวน 3 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  โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
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 
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5.3 กระบวนงานมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง (ความรู + คน + การปฏิบัติจริง) 
5.4 มี ICT ที่เหมาะสม โดยนํามาใชเปนเครื่องมอืในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 
5.5 มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไมนอยกวาเกณฑเปาหมายท่ีต้ังไวในแตละตัวบงชี ้

6. Strategy Map 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับบริการผูรับบริการ  
 
 
 

กระบวนการภายใน  กระบวนการภายใน
 
 

นวัตกรรมและการเรียนรูนวัตกรรมและการเรียนรู  

          
 
 
 

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 6 คน และ 5 
คน ตามลําดับ  โดยมีรายละเอียดงานตางๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1 

วิสัยทัศน 

ภารกิจ 

มีผลผลิต / ผลลัพธที่ดีเปนที่ยอมรับของ
ผูรบับริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

กระบวนงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
(ความรู + คน + การปฏิบตัิจริง) 

บุคลากรมีคุณภาพ และยกระดับความรู 

มีองคความรูในการปฏิบตัิงาน ม ีICT ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู
และการปฏิบตัิงาน 
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   หัวหนาสวนแผนงาน    
นายศราวุธ   ปอมสินทรัพย  

      
      

งานธุรการ           งานวางแผน              งานงบประมาณ       งานวิจยัสถาบัน      
     ติดตามประเมินผล                   และสารสนเทศ 

       
 
 
1.  นางภัททิยา   วิมลญาณ                                                                    1. นางสาวจุไรรัตน วิสัยดี 
2.  นางสาวพัชร ี ดงกระโทก 2. ดร. บุรทนิ  ขําภิรัฐ    
3.  นางสาวคนึงนิจ  ชอบสอาด 3. นายสมจิต  มณีวงค      
   4. นางสาวจันทนี  วีระชัย 
   5. นางสาววริฏฐา ประเสริฐ
     

1. นางภารดี   ศิริพลไพบูลย 
2. นางศิริรัตน  เนาววงษ 
3. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ 
4. นายเชาวนวัฒน  วงศสวัสด์ิ 
5. นายวัลลพ   ลอมตะคุ 
6. นางสาวสุรัสวดี  พยัคฆไธสง 

     
 

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  
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8) เปนหนวยกลางที่ใหบริการการพิมพและสําเนาเอกสาร 
9) ประสานงานทั่วไปกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  

10) งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

ของอาจารยที่ปรึกษาตอบัณฑิต 
10) จัดทํารายงานวิจัยสถาบันอื่น ๆ เสนอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
11) จัดทําเว็บไซตสวนแผนงาน 
12) ประสานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
13) จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
14) งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. บุคลากร 

ในปการศึกษา 2551 สวนแผนงานมีจํานวนบุคลากรรวมทั้งส้ิน 15 คน จําแนกเปนคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 1 คน (รอยละ 6.67) ปริญญาโท 4 คน (รอยละ 26.67) ระดับปริญญาตรี 8 คน (รอยละ 53.33) 
และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 2 คน (รอยละ 13.33) โดยในจํานวนดังกลาวนี้ เมื่อจําแนกตามตําแหนง 
ประกอบดวยหัวหนาสวน 1 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 11 คน และพนักงานธุรการ 3 คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรสวนแผนงานทั้งหมด ปการศึกษา 2551 
หนวย: คน 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนบุคลากร ตํ่ากวา  ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ป.ตรี 

รวม 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบรหิารท่ัวไป 1 8 3 1 13 

2. ลูกจางชั่วคราว 1 - 1 - 2 

รวม 2 8 4 1 15 

 

ขอมูล ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2552 
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9. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 

: PMQA) และการกําหนดตัวบงช้ี 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 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จตามแผน 

2. การนําองคการ ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของหนวยงานสูระดับบุคคล 

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพภายในหนวยงาน 
3. การวัด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู 

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารของหนวยงาน 
ตัวบงชี้ 7.8 มกีารนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

จัดการ 
ตัวบงชี้ 8.2 มกีารใชทรัพยากรภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 
ตัวบงชี้ 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารหนวยงาน 
4. การมุงเนนพัฒนา
บุคลากร 

ตัวบงชี้ 7.4 รอยละของบคุลากรประจําหนวยงานท่ีไดรบัการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ 

5. การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ 

ตัวบงชี้ 10.1  มีกระบวนการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ 10.2  การวิจัยสถาบัน 
ตัวบงชี้ 10.3 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา 
ตัวบงชี้ 10.4  การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการใหบริการ 
ตัวบงชี้ 10.5  การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 

รวม 7 ประเด็น รวม 15 ตัวบงช้ี 
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สวนที่  2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 
 

องคประกอบที่   1    ปณิธาน  วิสัยทศัน  ยุทธศาสตรชาติ  และแผนปฏิบตักิารประจําป 

 
ตัวบงช้ีที่ 1.1: มีการพัฒนาแผนกลยุทธการดําเนินงานของหนวยงานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จตามแผน  

ชนิดของตัวบงช้ี: 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. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร  เปาประสงค แผนการ
ดําเนินงาน เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

 

6.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนมาปรับปรุงพัฒนาการ
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) 
ไดมีการรับฟงขอมูลเ พ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือนํามาใชประกอบการวิเคราะห
สภาพแวดลอมจากปจจัยภายนอก  โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญดานอุดมศึกษาจากหนวยงานตางๆ มาใหความรู 
มีดังนี้ 

1) คุณสุวรรณี  คํามั่น  ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในวันที่ 30 มกราคม 2549 

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

นอกจากนี้ สวนแผนงานยังไดจัดต้ังคณะทํางานผลักดันแผนใหมีผลเปนรูปธรรม จํานวน 4 คน คือ  
1) นางสาวอรุโณทัย ผลาพฤกษ 2) นายสมจิต มณีวงค 3) นางสาวพัชรี ดงกระโทก และ 4) นางสาวจันทนี  วีระชัย 

การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการ 5 ขอ 
(ระดับ 5) 

2 คะแนน ระดับ 5 

 

รายการหลักฐาน : 
 ตารางท่ี  1.1.1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 

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

ตารางท่ี  1.1.3  ผลการวิเคราะหและประเมินความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนพัฒนาสวนแผนงาน ป 
2551-2554 กบัยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงช้ีที่  1.2:     รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด   

ชนิดของตัวบงช้ี: 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 93.75 3 คะแนน รอยละ 85 

 
รายการหลักฐาน: 
 ตารางท่ี 1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ปงบประมาณ 

2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 
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26องคประกอบที่   7    การบริหาร และการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่  7.3:  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงช้ี:      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
เปนสวนหนึง่ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 

4. มีผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไม
นอยกวา รอยละ 50 

 

5.  มีผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. สวนแผนงานไดมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูของหนวยงานท่ีมีเปาหมาย คือ  
มีเครื่องมือในการจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบ Balanced Scorecard (BSC) และไดนําเสนอแผนการจัดการ
ความรูของหนวยงานในที่ประชุมคณะทํางานการบริหารจัดการความรู เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ หอง
ประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร 

นอกจากนี้ สวนแผนงานไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการ
ความรูกับหนวยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ชวงระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2552 ไดแก 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของเทคโนธานี ในวันที่  
16 ธันวาคม 2551 

• การเขารวมสัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) ของศูนยบริการการศึกษาในวันที่ 
22 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุม B5206  อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 - 13 - 



 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเกษตรแบบมีสวนรวม สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา กรมสงเสริมการเกษตร ระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2552 ณ สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของสํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม ในวันที่ 14 มกราคม 2552 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการจัดการความรูของสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร ในวันที่ 22 มกราคม 2552 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
ในวันที่ 27 มกราคม 2552 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของสวนอาคารสถานที่  
ในวันที่ 29 มกราคม 2552 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการจัดการความรูของสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 10 มีนาคม 2552 

• เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของสวนพัสดุ ในวันที่ 26 
มีนาคม 2552 

2. มีการพัฒนาหนวยงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและสรางบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในสวน
แผนงาน โดยจัดกิจกรรมสัมมนา ประจําปงบประมาณ 2552 เรื่อง การพัฒนากระบวนการทํางานสวนแผนงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
คิดเปนรอยละ 74.07 และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
คิดเปนรอยละ 66.67 ตามรายการหลักฐานที่ 7.3.6 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการ 4 ขอ 
(ระดับ 4) 

3 คะแนน ระดับ 4 
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รายการหลักฐาน: 
7.3.1 ภาพการจัดประชุมคณะทํางานบรหิารจัดการความรู เม่ือวันที่ 26 มถิุนายน 2552 ณ หอง

ประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร 
7.3.2 ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7.3.3 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเกษตรแบบมีสวนรวม สํานักงาน

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมสงเสริมการเกษตร 
7.3.4 ภาพการจัดประชุมการสรางบรรยากาศการเรียนรู ที่ไดจัดประชุม วันที ่20 พฤศจิกายน 2551 

ในเรื่อง การพัฒนากระบวนการทํางานสวนแผนงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7.3.5 เว็บไซต http://www.sut.ac.th/dpn/km/activities.html 
7.3.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของหนวยงาน 
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ตัวบงช้ีที่  7.4:   รอยละของบคุลากรประจําหนวยงานท่ีไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชพี 

ชนิดของตัวบงช้ี:  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

บรรลุเปาหมายนอยกวารอยละ  50 บรรลุเปาหมายรอยละ 50 - 80 บรรลุเปาหมายมากกวารอยละ 80 

 
รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
ตางประเทศ ปการศกึษา 2551 (พ.ค. 2551-เม.ย. 2552) 
 

จํานวนบุคลากร  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
(คน) (คน) 

รอยละของบคุลากรที่ไดรบัการ
พัฒนา 

14 14 100 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. การสงบุคลากรหนวยงานไปอบรม  สัมมนาหรือ ดูงาน 
2. การฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยงาน 

 

 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 รอยละ 100 3 คะแนน รอยละ 80 ขึน้ไป 

 

รายการหลักฐาน: 
1. ตารางท่ี 7.4.1 การฝกอบรมของเจาหนาที่สวนแผนงาน ประจําป พ.ศ. 2551 (1 พฤษภาคม 2551 

– 30 เมษายน 2552) 
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ตัวบงช้ีที่  7.5:   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี:  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 เพื่อสูความเปนเลิศในงาน ดานการวางแผน การประเมินผล งบประมาณ วิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ และงานสนับสนุนการตัดสินใจ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา จํานวน 3 ยุทธศาสตร 
ซึ่งในการพัฒนาดาน ICT และดานฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ปฏิบัติงาน จะอยูภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 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
ระดับมาก และประชุมประเมินผลความพึงพอใจที่ไดรับเพื่อนํามาปรับปรุงระบบฐานขอมูลตอไป  (รายละเอียด
ตามภาคผนวก 7.5.1) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

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

 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5 

 
รายการหลักฐาน: 

 1. ตารางท่ี 7.5.1  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจระบบฐานขอมูล สวนแผนงาน 
 2. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิม่เติม จุดเดน ส่ิงที่ควรปรับปรุง  
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ตัวบงช้ีที่ 7.8: มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงช้ี:        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. มีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเส่ียง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบตอการบริหารงาน  

3. มีการจัดทําแผนบรหิารความเส่ียง 
 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียง  

5.  มีขอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยมีอธิการบดีเปน
ประธาน และมตัีวแทนหนวยงานท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ โดยได
กําหนดนโยบาย พรอมทั้งไดจัดทําคูมือแนวทางในการบรหิารความเส่ียงระดับองคกร ใหหนวยงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน 

2. มีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเส่ียงประจําหนวยงาน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่ 
956/2551 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้
- นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย 
- นายวัลลพ   ลอมตะคุ 
- นางสาวจุไรรตัน  วิสัยดี  
- นายสมจิต มณีวงค 
- นางภัททิยา  วิมลญาณ 
โดยมีหัวหนาสวนแผนงานเปนประธาน และนางสาวจุไรรัตน วิสัยดี เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

3. มีการประชุมคณะทํางานที่มาจากแตละงานเพื่อวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบตอการทํางาน
และการบริหารงาน  โดยไดวิเคราะหความเส่ียงของการปฏบิัติงาน ระบุลําดับความเส่ียงในดานตาง ๆ ที่
สงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรอืความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

4. มีการจัดทําแผนบรหิารความเส่ียงของหนวยงาน โดยกําหนดแผนปฏิบัติการในการบรหิารความเส่ียงและ
ดําเนินการปรบัปรุง ทดสอบ แกไข หรือปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

5. มีการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียงที่กําหนดไว 
6. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบรหิารความเส่ียงของหนวยงาน ตลอดจนมีผลการติดตามและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการ 2 ขอแรก 
(ระดับ 2) 

1 คะแนน ระดับ 5 

รายการหลักฐาน: 
- เอกสารการบรหิารจัดการความเส่ียงของสวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตัวบงช้ีที่ 7.9: ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของหนวยงานสู
ระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงช้ี:        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 

สวนแผนงานไดจัดทํา Strategy Map สวนแผนงานที่ไดกําหนดผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม (ความคิดริเริ่ม) 
อยางชัดเจน และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ซึ่งไดมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด ทั้งนี ้ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานสวนใหญแลวเสรจ็เกือบทุกกิจกรรม 
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การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 7) 

3 คะแนน ระดับ 7 

รายการหลักฐาน: 
 ตารางท่ี  7.9.1  การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 
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ตัวบงช้ีที่ 8.2 :             มีการใชทรัพยากรภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ชนิดของตัวบงช้ี :        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. มีผูที่รับผิดชอบในการวิเคราะหความตองการใชสารสนเทศผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

 
 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการใชประโยชนสารสนเทศผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

 
 

3. มีแผนการใชสารสนเทศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการของ
มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

 

 
 

4. มีแผนการใชสารสนเทศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการของ
มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

5.  
 

การใชบริการสารสนเทศฯ รวมกัน ชวยลดความซ้ําซอน มีความสะดวก 
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการไดทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีขอใชบริการ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. เจาหนาที่งานวางแผน ติดตาม และประเมินผล สวนแผนงาน ที่รับผิดชอบในการวิเคราะหความตองการ
ใชสารสนเทศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ไดแก นางภารดี  ศิริพลไพบลูย  
นางศิริรัตน  เนาววงษ  นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ  นายเชาวนวัฒน  วงศสวัสด์ิ  นายวัลลพ ลอมตะคุ  
และนางสาวสุรัสวดี  พยัคฆไธสง 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการใชประโยชนสารสนเทศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีการวิเคราะหรายละเอียดความตองการ และชวงเวลาความตองการใชบริการของ
หนวยงานตางๆ ใหแก  สภามหาวิทยาลัย ฝายวิชาการ  สํานักงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนตน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

3. มีแผนการใชสารสนเทศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

   - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการติดตาม 
              ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ สภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1-2  ไมเกินวันที่ 10 เมษายน   
               และไตรมาสที่ 1-4  ไมเกินวันที่ 10 ตุลาคม  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ รายไตรมาส แกทุกหนวยงาน 
    ภายในมหาวิทยาลัย ทุก 3 วันทําการหลังส้ินไตรมาส (4 ไตรมาส) 

  -  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาแกฝายวิชาการ ปละ 1 ครั้ง (เดือนพฤษภาคม) 
4. มีแผนการใชสารสนเทศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานอื่น

ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   - รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส แกสํานักงบประมาณ  
              ภายใน 15 วัน หลังส้ินไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) 
  - รายงานเพื่อการติดตามประสิทธิผลของการบริหารการใชจายงบประมาณ (Performance 
              Assessment Rating Tool) ปละ 1 ครั้ง (เดือนมีนาคม) 
  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            - รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
              การศึกษา (องคการมหาชน)  ปละ 1 ครั้ง 
5.  ลดความซ้ําซอนในการรายงานผลการดําเนินงาน โดยมีศูนยกลางของขอมูลอยูที่สวนแผนงาน  และมีการ 
     ปรับปรุงรูปแบบการรายงานตามความตองการของหนวยงานตางๆ ไดหลากหลาย  รวดเร็ว  หนวยงาน 
     ตางๆ สามารถกรอกรายงานและดึงขอมูลจากระบบไดตลอด 24 ชั่วโมง       
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5 

รายการหลักฐาน: 
1. การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 (เก็บหลักฐาน

ที่สวนแผนงาน) 
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28องคประกอบที่   9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ีที่  9.1:   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
หนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี:  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 

สวนแผนงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสวน
แผนงาน โดยกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เชน สมศ. ก.พ.ร. และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สกอ. ซึ่งได 
ดําเนินงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน และประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (3 ครัง้ตอป) ตาม
แผนปฏิบัติการ การประกนัคณุภาพภายในสวนแผนงาน นอกจากนี้ ยงัได นําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานที่ใชมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน เชน ระบบ 
E-Document ระบบบันทึกวันลา ระบบติดตามการรายงานผล Scorecard Cockpit 

 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5 

 
 

 

 - 26 - 



 

ตัวบงช้ีที่ 9.3: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี:     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.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

4.   มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

 

5.    มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

สวนแผนงานไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน เขารวมประชุม
ฟงคําชี้แจงการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา การกําหนดตัวบงชี้ขั้นตํ่าของหนวยงาน จากนั้นจึง
ประชุมหารือคณะทํางานประกันคุณภาพภายในหนวยงานเพื่อปรับปรุงและกําหนดตัวบงชี้ใหมตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ของปการศึกษา 2550 แลวนํามาจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2551 และนํามาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในหนวยงานโดยสอดคลองกับพันธกิจและการ
พัฒนาของหนวยงาน โดยไดรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (สวนสงเสริม
วิชาการ) และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น โดยไดนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี มาใชเปนกรอบในการกําหนดตัวบงชี้ของสวนแผนงาน ที่ประกอบดวย
สวนที่เปนกระบวนการและสวนที่เปนผลลัพธ โดยสวนที่เปนกระบวนการประกอบดวย 3 กลุมยอย คือ 1) 
กลุมการนําองคกร 2) กลุมปฏิบัติการ และ 3) กลุมพื้นฐานของระบบ  ทั้งนี้ จะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด เริ่ม
ต้ังแตกลุมการนําองคกร จะไดแกหมวดการนําองคกร หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ และหมวด  

 - 27 - 



 

 - 28 - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

การใหความสําคัญกับผูรับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเนนใหเห็นความสําคัญดานการนําองคกรที่ผูบริหาร
ตองกําหนดทิศทางของหนวยงาน โดยมุงที่ยุทธศาสตรและกลยุทธ และใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันตลอดเวลา  ถัดไปคือกลุมปฏิบัติการ ไดแก หมวดการมุงเนนทรัพยากร
บุคคล และหมวดการจัดการกระบวนการ ที่แสดงใหเห็นวาบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทําใหการ
ดําเนินงานสําเร็จ และนําไปสูผลลัพธการดําเนินการของหนวยงาน  กลุมสุดทายคือกลุมพื้นฐานของระบบ ไดแก 
หมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู กลุมนี้สงผลใหหนวยงานมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน ซึ่งผูบริหารจําเปนตองมี
ขอมูลจริง เพื่อใชในการตัดสินใจ ตองมีการวัด การวิเคราะห เพื่อใหสามารถรายงานผลลัพธการดําเนินการของ
หนวยงาน นอกจากนี้ การบริหารจัดการนั้นตองมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยูตลอดเวลา 
สวนที่เปนผลลัพธ หมวดผลลัพธการดําเนินการ สวนนี้เปนการตรวจประเมินใน 4 มิติ ที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของสวนแผนงาน 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

30องคประกอบที่   10    การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตัวบงช้ีที่ 10.1: มีกระบวนการวางแผน  ติดตาม ประเมินผล  และจัดสรรงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี:  กระบวนการ,   ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 5  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแผนกิจกรรมในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และการจัดทํางบประมาณ
ประจําปที่ชัดเจน 

 

2. มีการดําเนินการและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปและการจัดทํางบประมาณประจําปใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 

3.   มีกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในระดับตางๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ
การจัดทํางบประมาณประจําป 

 

4. แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

5. การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณประจําปแลวเสร็จเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของภายใน
กําหนดเวลา 

 

6.  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวไม
นอยกวารอยละ 90 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดตารางการจัดทําแผนปฏิบัติการ การรายงานผลการดําเนินงาน และการจัดทํา
งบประมาณ ประจําปที่ชัดเจน 

2. การดําเนินการจัดทําแผน การรายงานผลและงบประมาณมีขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากความชํานาญของพนักงานและการใหความรวมมือที่ดีจากหนวยงาน สงผลใหกระบวนการจัดทํา
รายงานดังกลาวมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น    

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ การรายงานผลการดําเนินงาน  และงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเนน
การมีสวนรวมจากหนวยงานทุกระดับโดยสวนแผนงานจะสงแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินงานของปที่ผาน
มาใหหนวยงานทําการทบทวน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หลังจากนั้นสวนแผนงานทําการวิเคราะหรวบรวม และ
จัดทําเปนรูปเลมเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของตามลําดับและเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

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

5. การจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ป 2551 แลวเสร็จและเสนอสภาอนุมัติภายในเดือน
กันยายน 2550 

6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในไตรมาสแรก
ของปงบประมาณถัดไป 

7. ไดนําขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการและงบประมาณใหสมบูรณแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2550 และประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 

8. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 95.29 
 
 
การประเมินตนเอง: 
 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 6) 

3 คะแนน ระดับ 5 
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7ตัวบงช้ีที่ 10.2:  การวิจัยสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี:  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
การตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ  

 

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

 

5.  มีการเผยแพรผลการวิจัยใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการติดตามการพัฒนา
ปรับปรุงจากผลงานวิจัยตามขอเสนอแนะของผูวิจัย 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 การวิจัยสถาบันไดมีการกําหนดบุคลากร คูมือ แผนการดําเนินงานวิจัย และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ไวชัดเจน โดยการดําเนินการวิจัยสถาบันอยูภายในการบริหารงานของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และ
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน และมีการติดตามและประเมินผลคุณภาพงานวิจัยสถาบัน โดยผูทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน ตลอดจนนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 
 นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูเกี่ยวกับวิจัยสถาบันแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร
ผลการวิจัยโดยทั่วไป มีการติดตามการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานวิจัยตามขอเสนอแนะของผูวิจัย 
 ในปการศึกษา 2551 ไดมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานดําเนินการวิจัยสถาบัน โดยใหหนวยงานได
เสนอหัวขอท่ีสนใจและตองการท่ีจะใหมีการดําเนินการวิจัยสถาบัน ซึง่ไดมีหนวยงานใหความสนใจเปนอยาง
มาก ทําใหเกิดโครงการวิจัยสถาบันใหม จํานวน 13 โครงการ (จัดทําสัญญาแลว 4 โครงการ) และมีวิจัยสถาบัน
ที่ดําเนินการโดยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศแลวเสร็จ จํานวน 3 เรื่อง (แลวเสร็จ 1 เรื่อง และอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 ทั้งนี้ หัวขอในการดําเนินการวิจัยสถาบันที่เปนความตองการของที่ประชมุคณะกรรมการตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ที่เปนการกําหนดจาก Top down  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาของมหาวิทยาลัย ได
จัดทําเปนประกาศใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเผยแพรใหผูสนใจไดดําเนินการวิจัยตอไป โดยในปการศึกษา 
2550-2551 ไดจัดทําประกาศจํานวน 2 ฉบบั รวม 3 หัวขอ และมีผูดําเนนิการวิจัยต้ังแตปการศึกษา 2550-2551 
จํานวน 6 โครงการ แลวเสร็จ 4 โครงการ 
 
การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5 

 

รายการหลักฐาน: 
1. ประกาศใหทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ปการศึกษา 2550-2551 
2. โครงการวิจัยสถาบันในปการศึกษา 2550 – 2551 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินการวิจัยสถาบันตามเว็บไซต http://www.sut.ac.th/dpn/Resch/02-followup-

research.pdf  
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8ตัวบงช้ีที่ 10.3:  งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี:  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
ที่เก่ียวของ  

 

4. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือ
คณะกรรมการอื่นท่ีเก่ียวของมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย  

 

5.  มีการนําผลการวิจัยท่ีไดมาเปนแนวทางการวางแผนการรับนักศึกษาในปตอ ๆ 
ไป และเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารที่สอดคลองตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา ประจําปการศึกษา 2551 ไดดําเนินการจัดทําโดยมีขั้นตอนเริ่ม
ต้ังแตการประสานขอขอมูลที่เกี่ยวของจากศูนยบริการการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล แลวอภิปรายผล
จัดทําเปนรายงานนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี รายงานนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา และรายงาน
นักศึกษาเต็มเวลา ที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
 โดยรายงานดังกลาวไดนําเสนอตอสภาวิชาการเพื่อทราบ นอกจากนี้ ยังไดนําขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะจากสภาวิชาการมาปรับปรุงแกไขในรายงานดังกลาว  

การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงช้ีที่ 10.4:  การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อใหบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี:  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. มีการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตามแผนท่ีกําหนด  

3. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ เกี่ยวของมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนา

 

4. มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานตาง ๆ ที่ขอรับบริการ  

5.  มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดทําสารสนเทศ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

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

มาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานตางๆ ที่ขอรับบริการ 
5. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําสารสนเทศ 

การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ
(ระดับ 5) 

3 คะแนน ระดับ 5  
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ตัวบงช้ีที่ 10.5: การใหบริการสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี: 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 

         สวนแผนงานไดจัดทําแผนการใหบริการสนับสนุนงานตาง ๆ ของหนวยงานและมีการดําเนินงานตาม
แผนและการทํางานเปนทีมงานในการใหบริการท่ีไดนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยสนับสนุนในการ
ใหบริการ เชน ระบบ e-document ระบบบันทึกวันลาและไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ “การใหบริการ” 
เพื่อประเมินบุคลากรในสวนแผนงานซึ่งผลการประเมินการใหบริการ  “ความพึงพอใจในการบริการของงาน
ธุรการสวนแผนงาน  ประจําป พ.ศ. 2551”  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดระดับคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 
4.49 - 3.50 จากนั้นไดมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ 
 

 

การประเมินตนเอง: 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว 
บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ  5) 

3 คะแนน ระดับ 4 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี และในภาพรวม 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

 2549 2550 2551 

-  แผนปฏิบัติการประจําปมี
ความสอดคลองกับปณิธาน 
วิสัยทัศนมากท่ีสุด 

ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของหนวยงานท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
โดยมีการกําหนด ตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเร็จตามแผน 

ระดับ 6 

- มีการกําหนดแผนกลยุทธ
ของหนวยงานที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
มีความสอดคลองปานกลาง 

ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 76.09 รอยละ 75.00 รอยละ 93.75 

ตัวบงชี้ 7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู         ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 
ตัวบงชี้ 7.4  รอยละของบุคลากรประจําหนวยงานท่ีไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
รอยละ 85.71 รอยละ 92.86 รอยละ 100.00 

ตัวบงชี้ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหารของหนวยงาน 

n/a ระดับ 3 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารจัดการ 

n/a ระดับ 5 ระดับ 2 

ตัวบงชี้ 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอด
เปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
หนวยงานสูระดับบุคคล 

n/a ระดับ 7 ระดับ 7 

ตัวบงชี้ 8.2  การใชทรัพยากรภายในและภายนอก
รวมกัน 

n/a n/a ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหนวยงาน 

ระดับ 2 ระดับ 5 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 10.1  มีกระบวนการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล และจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 6 

ตัวบงชี้ 10.2 การวิจัยสถาบัน ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 
ตัวบงชี้ 10.3 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
ตัวบงชี้ 10.4 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

ใหบริการ 
ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 5 

ตัวบงชี้ 10.5 การใหบริการสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน n/a ระดับ 5 ระดับ 5 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน 
 

องคประกอบ - ตัวบงช้ี 
เปาหมายตาม

เกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑการ

ประเมิน) 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธของ
หนวยงานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ตามแผน 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 2 คะแนน 

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

รอยละ 85 รอยละ 93.75 3 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
หนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ 

รอยละ 80 ขึ้น
ไป 

รอยละ 100.00 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารของหนวยงาน 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ 5 ผานระดับ 2 1 คะแนน 

ตัวบงชี้ 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอด
เปาหมายและตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธหนวยงานสูระดับบุคคล 

ระดับ 7 ผานระดับ 7 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 7   2.60 คะแนน 

องคประกอบที่ 8   การเงนิและงบประมาณ  

ตัวบงชี้  8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกรวมกัน 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 8   3.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้  9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารหนวยงาน 

ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 
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องคประกอบ - ตัวบงช้ี 
เปาหมายตาม

เกณฑ
มาตรฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑการ

ประเมิน) 
ตัวบงชี้  9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายในหนวยงาน 
ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่ 9   3.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 10  การบรหิารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 10.1 มีกระบวนการวางแผน  ติดตาม 
ประเมินผล  และจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 ผานระดับ 6 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 10.2 การวิจัยสถาบัน ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 
ตัวบงชี้ 10.3 งานวิจัยสถาบันประเภทงานประจํา ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 
ตัวบงชี้ 10.4 การจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อการใหบรกิาร 
ระดับ 5 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 10.5 การใหบริการสนับสนุนภารกจิของ
หนวยงาน 

ระดับ 4 ผานระดับ 5 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบที่ 10 

  3.00 คะแนน 

ผลการประเมิน   2.80 คะแนน 
 
 
 

 



สวนที่ 3 
จุดเดน – แนวทางเสริม และจุดออน – แนวทางแกไข 

 
 จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในสวนที่ 2 สรุป
จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

1. 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินการ 

การดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานในระดับที่ 5 และ 6 
ของตัวบงชี้ 1.1 มีการพัฒนา
แผนกลยุทธของหนวยงานที่
สอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จตามแผน ยังไม
ชัดเจน 

ใ นภ าพ ร วม  มี ก า ร ถ า ย ท อ ด
แผนการ ดํา เนินงานที่ มี ความ
ชัดเจน โดยสวนใหญบุคลากรมี
ความรูความเขาใจ และใหความ
รวมมือตอการปฏิบัติตามแผนการ
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว 

-  เพื่อใหมีการพัฒนาที่เปนไปอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น ในตัวบงชี้ที่ 1.2 
รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานจะ
ไดมีการตั้งเปาหมายให สูงขึ้น 
โดยจากเดิม รอยละ 85 ปรับเปน 
รอยละ 100 

จะนํามากําหนดเปนกิจกรรม
ในรอบปประเมินตอไป โดย
จะมีการทบทวนการ
วิเคราะหความสอดคลองของ
แผนกับสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา 
3 ครั้ง/ป และจะนําผลการ
วิเคราะหมาใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธอยาง
ตอเนื่องตอไป 

- 39 - 

1. - 7. การบริหาร และการจัดการ หนวยงานใหความสําคัญตอการ
พัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากร โดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรไดมี โอกาสพัฒนา
ตนเองที่ ข อ งข องกับทักษะใน
วิชาชีพ 

จะไดมีการนําผลประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูล มา
พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- 

2. มี ก า รพัฒนาหน วย ง านอย า ง

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส ว น
แผนงานใหไปสูการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) แตควรเปนองคกรแหง

ไมปรากฏ ในปจจุบันมีการเผยแพรองค
ความรูโดยผานคณะทํางาน
การบริหารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งได
บรรยายใหความรูดานการ
จัดการความรู แกหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  แต



องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข 

3. มี แผนบริ หา รความ เ สี่ ย งและ
คณะทํางานประจําหนวยงานเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 

1. 9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

มีการนําผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมี
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
ที่หนวยงานพัฒนาขึ้นอยางเปน
รูปธรรม 

ไมปรากฏ ไมปรากฏ ไมมี 
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10. การบริหารจัดการภารกิจ
หลัก 
 
 
 
 
 
 
 

1. - 1.1 1. ไดมีการระบุไวในสัญญา
ใหเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบันเกี่ยวกับการ
จัดสงรายงานใหเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ซึ่งหากไมสงทันตาม
ระยะเวลาจะไมจายเงิน
สมนาคุณผูวิจัย 

การดําเนินการวิจัย
สถาบัน ไมสามารถ
ดําเนินการไดตาม
แผนการดําเนินงานที่
กําหนด 

มีการนําระบบสารสนเทศ ICT มา
ใชในการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการแบบ Online เขาใช
งานไดตลอด 24 ชั่วโมง 

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

- 2. มีระบบการวางแผนแบบมุงเนน
ผลงานและการพัฒนาอยางสมดุล
และยั่งยืน (Balance Scorecard) 

ควรมีระบบแจงเตือน (Alert and 
Warning) ตามแผนการปฏิบัติงาน
ดานงบประมาณเพื่อสนับสนุนให
การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่
กําหนดและสราง External Team 

3. มี Scorecard Cockpit  
1.2 

- การกําหนดหัวขอในการทําวิจัย 

ทําหนังสือติดตาม
ลวงหนากอนครบ 



องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 
 สถาบันเพิ่มการกําหนดจาก Top 

down เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
แกปญหา (Problem based) ของ
มหาวิทยาลัย 

  กําหนดการดําเนินงาน
วิจัยเปนระยะเวลา 1 
เดือน 
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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. การดําเนนิงานดานการวางแผนและประเมินผล 
ในปจจุบันไดพัฒนาการจัดทําแผนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น (PDCA)  โดยเริ่มต้ังแตการจัดทําแผนที่มี

การพัฒนาใหเปนแผนเชิงยุทธศาสตร  ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธ และ 
ตัวบงชี้ที่ชัดเจน  ตามหลักลิขิตสมดุลย (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ  มิติผูรับบริการ   
มิติกระบวนการภายใน  มิตินวัตกรรมและการเรียนรู  และมิติการเงิน และมีกระบวนการประเมินผลแผน
โดยต้ังแตปงบประมาณ  2548  เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบงชี้ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันในปงบประมาณ 2551 
สวนแผนงานไดมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเปนการประเมินผลในเชิงความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช  Scorecard  Cockpit  โดยเพิ่มการแสดงผลของขอมูลการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานตามตัวชี้วัดใหชัดเจนเพิ่มมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําใหหนวยงานสามารถนําผลการ
ประเมินดังกลาวไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการภายในหนวยงานตอไป 
 

2. การดําเนนิงานดานงบประมาณ 
การจัดทํางบประมาณ ต้ังแตป  2546 จนถึงปจจุบันไดพัฒนาไปสูระบบงบประมาณแบบ

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

3. ดานสารสนเทศ 
สวนแผนงานไดพัฒนาระบบ ICT ตางๆ ขึ้นมา เพื่อสรางเครือขาย สงเสริมการเรียนรูรวมกัน

ในองคการ การทํางานเปนทีม บุคลากรทุกคนสามารถเขาใชระบบ ใหขอคิดเห็น เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป 
และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานปจจุบันมีระบบสําหรับใชงานท่ีแลวเสร็จ 
จํานวน 9 ระบบ อยูระหวางดําเนินการจํานวน 3 ระบบ และอยูระหวางการศึกษาและพัฒนา จํานวน  
3 ระบบ  สวนแผนงาน มีระบบฐานขอมูลที่ชวยในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มี
ความถูกตอง ลดระยะเวลาในการทํางาน และประหยัดทรัพยากร  นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรและแบงปน
ใหกับหนวยงานท่ีมีความตองการใชระบบฐานขอมูล เพื่อใชประโยชนไดตามความเหมาะสม 
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