
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน   
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  

4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ 
ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

  

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ   
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

  

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  8 ขอ   เกณฑการประเมิน :    5  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :    8 ขอ   เกณฑการประเมิน :    5  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี :       8  ขอ    ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป :  8  ขอ    เกณฑการประเมิน :   5  คะแนน 
 
 
 



ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยธนบุรีมีผลการดําเนินการ 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม(พ.ศ. 2555-2559) ที่
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ซ่ึงแผนยุทธศาสตรดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยธนบุรี [มธร.1.1-1(1)]และ แนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) [มธร.1.1-
1(2)] โดยมหาวิทยาลัยฯ ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายนําโดยสํานักวางแผนและพัฒนา
นอกจากนั้น มีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีการประชุมรวมกัน
เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร [มธร.1.1-1(3-5)] โดยมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธและตัวชี้วัด ใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และมี
ความเชื่อมโยง สอดคลองกับปรัชญา นโยบาย พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)ตลอดจนยุทธศาสตรอุดมศึกษา
ไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนป2558 [มธร.1.1-1(6)] นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน และแผนกลยุทธดวยการจัดประชุมบุคลากรทุกฝายของ
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงบุคลากรทุกฝายมีมติเห็นสมควรคงปรัชญาเดิมคือ “สรางทุนทางปญญา พัฒนา
คุณธรรม สรางสรรคสังคม” โดยมีแผนที่จะปรับวิสัยทัศนและยุทธศาสตร/กลยุทธ สําหรับใชในป
การศึกษา 2555-2559 ซ่ึงไดผลจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม(พ.ศ. 
2555-2559)  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) [มธร.1.1-1(7)]    

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม(พ.ศ. 2555-
2559)และการถายทอดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ไปสูทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
[มธร.1.1-2(1)] และมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารทุกระดับและบุคลากรทุกฝาย [มธร.1.1-
2(2)] เพ่ือใหรับทราบแนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ    
 3. มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม(พ.ศ. 
2555-2559) [มธร.1.1-3(1)]  ไปสูแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรทุกฝายเปน
ผูดําเนินการ [มธร.1.1-3(2)] มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฉบับใหม(พ.ศ. 2555-2559)  และแผนปฏิบัติการประจําป ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ประจําป ปการศึกษา 2555 [มธร.1.1-3(3)]   



 4. มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) พรอมทั้งเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 มี
การสอดรับกันเปนอยางดี [มธร.1.1-4(1)] ซ่ึงฝายงานตางๆ มีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดวัด
ความสําเร็จและเปาหมายของโครงการที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 สําหรับ
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน จํานวน 41 ตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาทิศทางของมหาวิทยาลัยฯใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป เชน การเขาสูประชาคมอาเซียน ใน
ป 2558 [มธร.1.1-4(2-3)]  

5. มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยมีการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 [มธร.1.1-5(1)] 
 6. มหาวิทยาลัยฯ มีรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการดําเนินงานแผนงาน และมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานระยะครึ่งแผน (มิถุนายน 2555-
ตุลาคม 2555) [มธร.1.1-6(1)] และครั้งที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของปการศึกษา 2555 
[มธร.1.1-6 (2)] นําผลขางตนเสนอตออธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาทั้ง 
2 ครั้ง [มธร.1.1-6(3-6)]  
 7. มหาวิทยาลัยฯ มีสรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรเม่ือสิ้นป
การศึกษา ปละ 1 ครั้ง และนําผลการประเมิน การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป ป
การศึกษา 2555 เสนอตออธิการบดี [มธร.1.1-7(1)] และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ [มธร.1.1-7(2)] เพ่ือนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
พิจารณาตอไปเพื่อมีขอเสนอแนะที่จะปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปในปการศึกษาหนาตอไป [มธร.
1.1-7(3)] 
 8. มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ธนบุรี ที่กลาวชื่นชมกับแนวคิดที่ดีที่เปนประโยชนของมหาวิทยาลัยตอชุมชนสังคม และมีความเปน
สากลโดยบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555 – 2559) นอกเหนือจาก
น้ันสํานักวางแผนและพัฒนา ไดกําหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรใหม ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร ซ่ึง
สอดคลองกับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จึงมีการปรับเปลี่ยนตามแผนยุทธศาสตรใหม และแผนปฏิบัติการประจําป ในยุทธศาสตรจะ
ประกอบดวย 29 กลยุทธ และใน 29 กลยุทธจะประกอบดวย 41 ตัวชี้วัด ซ่ึงจํานวนตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตรใหมมีมากกวาแผนยุทธศาสตรเกาที่มีเพียง 34 ตัวชี้วัด สาเหตุที่ตัวชี้วัดมากกวาเนื่องจากมี
จํานวนยุทธศาสตรที่เพ่ิมขึ้นจาก 7 ยุทธศาสตรเปน 8 ยุทธศาสตร โดยเพิ่มในเรื่องของการเตรียมความ
พรอมขององคกรในการปรับตัวเขาสูสากล (พันธกิจการเขาสูอาเซียน) มาใชประกอบการปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับใหม (พ.ศ.2555-2559) [มธร.1.1-8(1)] มหาวิทยาลัยฯไดมีการ
ดําเนินการปรับปรุงแผนเปนที่เรียบรอยแลว [มธร.1.1-8(2)]  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดนํา
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา2554 [มธร.1.1-8(2)]  มาใช



ปรับในแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา2555 ในประเด็นการกําหนดตัวชี้วัดและการวัดความสําเร็จ
ของโครงการควรเปนเชิงปริมาณเพราะสามารถเปรียบเทียบไดวาโครงการใดมีระดับความสําเร็จ
มากกวากัน ตลอดจนสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหมหาวิทยาลัยจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานปฏิบัติครึ่งป หรือทั้งปน้ันควรมีบทสรุปผูบริหารดวย[มธร.1.1-8(3)] 
 



รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.1.1-1 (1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2551 
 (2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2555-2559) 
 (3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (4) หนังสือเชิญประชุมเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (5) เอกสารประกอบการจัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
 (6) แผนภูมิแสดงความสอดคลองเ ช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร  กับปรัชญา

มหาวิทยาลัยฯ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยธนบุ รี พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 (7) รายงานการประชุมผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง การ
พิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.1.1-2 (1) หนังสือนําสงแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 
แกหนวยงานภายในทุกหนวยงาน 

 (2) รายงานการประชุมผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง การ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2555-
2559 

มธร.1.1-3 (1) แผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 
 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนงานของมหาวิทยาลัย 

(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแผนงานมหาวิทยาลัยธนบุรี 
(4) แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลยัธนบุรี 

มธร.1.1-4 (1) ตารางแสดงตวัชีว้ัดและเปาหมายของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิตัิการ
ประจําป ปการศึกษา 2555 

 (2) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานประจําป ระยะครึ่งแผนและทั้งป
การศึกษา2555 

 (3) รายงานการประชุมผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยธนบรีุ 
มธร.1.1-5 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําป ปการศึกษา 2555 

(มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556)และทั้งปการศึกษา2555(มิถุนายน 2555-
พฤษภาคม 2556) 

มธร.1.1-6 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานประจําป ระยะครึ่งแผน 
(มิถุนายน 2555-ตุลาคม 2555) 

 (2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานประจําปการศึกษา 2555(



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556) 

   
 (3) หนังสือเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 
 (4) รายงานการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (5) หนังสือเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 
 (6) รายงานการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี 
   

มธร.1.1-7 (1) หนังสือเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 

 (2) รายงานการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัธนบุรี 

มธร.1.1-8 (1) ตารางแสดงการนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัธนบุรี ไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนปฏิบัติการประจําป 

 (2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัธนบุรีปการศึกษา2554เกี่ยงกบั
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแผนปฏิบัติการประจําป  ปการศึกษา2555 

 (3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัธนบุรีปการศึกษา2555เกี่ยงกบั
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแผนปฏิบัติการครึ่งป  ปการศึกษา2555 

 
 
สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามปรัชญาหรือ
ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 1 
ตัวบงชี้ พบวามหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินเทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก   
 
 



จุดแข็งขององคประกอบที่ 1 : 

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธและ 
แผนปฏิบัติการประจําป โดยใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา 
 2. มหาวิทยาลัยฯมีกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธสูผูเกี่ยวของทุกตําแหนงงาน และมี 
การประชุมตดิตามงานตามแผนงานโครงการเปนระยะ 
 3. สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ใหสอดรับ 
กับแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับปการศึกษา 2555 – 2556 และสอดคลองกับพันธกจิหลัก
ทั้ง 4 พันธกิจ และมีการทบทวนผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนําไปปรับปรงุการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธภิาพดีขึ้นในรอบปถัดไป 
 4. มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับตัวบงชี้วัดคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ของระบบการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก และครบถวนตามพนัธกิจหลักของการจัด
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 4 พันธกิจ และสามารถปฏบิัติโครงการ/กิจกรรมไดตามแผนปฏบิัตกิา 

5. การวัดผลสําเร็จและตวัชี้วัด (KPI) ของโครงการของแผนปฏิบัตกิารประจําปการศึกษา นํามา
วัดเปนเชิงปรมิาณเชนเปน รอยละของเปาหมาย หรือรอยละของKPIที่ตั้งใว 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 กําหนดใหผูบริหารมีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูงานประจําที่ปฏิบัติ โดยนําเกณฑการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางการวางแผนกลยุทธ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
คลองตัวและงายตอการพัฒนาคุณกาพการศึกษา 
 

จุดออนขององคประกอบที่ 1  : 

1. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรมมีความซ้ําซอนกันระหวางคณะวิชา
และหนวยงาน สวนใหญจะซ้ําซอนกับโครงการของศูนยศิลปวัฒนธรรม และโครงการของฝายพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งสองหนวยงานนี้เปนผูดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหนักศึกษาเพราะถือวาเปนเจาภาพหรือมีหนาที่หลักใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

2. ในการประเมินความสําเร็จของโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีสูตรคํานวณความสําเร็จของโครงการ
โดยวัดประสิทธิผลแตหนวยงานตางๆ ยังไมคอยเขาใจมากนักเพราะเนื่องจากเริ่มใชในปการศึกษา 2555 

3. การทําแผนประจําปควรทําแผนยุทธศาสตร พัฒนามหาวิทยาลัยมาพิจารณาเปนแนวทางของ
เปาหมายของแผนประจําป เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555-
2559) 
 
 



แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. ในปการศึกษาตอไปควรกําหนดโครงการไมใหซ้ําซอนกันโดยใหหนวยงานที่เปนเจาภาพเปนผู
เสนอโครงการและงบประมาณเพียงหนวยงานที่เปนเจาภาพเปนผูเสนอโครงการและงบประมาณเพียง
หนวยงานเดียว  

2. จัดประชุม ทบทวนเรื่องการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเรื่องการประเมินผลโครงการ และการ
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และคณะวิชา/หนวยงานควรมอบหมายใหเลขาคณะ/หนวยงาน หรือบุคลากรอื่น
ตามความเหมาะสม เปนผูตรวจทานความถูกตองของแบบฟอรมและขอความ กอนนําสงงานแผนงาน 
ขณะเดียวกันควรมีการอบรม ในกรณีการประเมินความสําเร็จของโครงการหรือประสิทธิผลของโครงการให
หนวยงานตางๆ เขาใจอยางทั่วถึง 

3. แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม (พ.ศ.2555-2559) แลวที่จะเริ่มใชในปการศึกษา 
2555 ใหนํามาเปนแนวทางในการทําแผนประจําป ต้ังแต 2555-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


