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คาํนาํ 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2557  (มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558) ของกอง
แผนงานฉบับน้ี  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานในรอบปการประเมินคุณภาพ  โดยใชกรอบการรายงานตาม
คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (มีนาคม 2554) 

กองแผนงานไดรายงานผลการดําเนินงานใน 2 สวน ไดแก 1) รายงานภารกิจรวมของหนวยงาน มีนํ้าหนักการ
ประเมินรอยละ 40 ประกอบดวย 9 ตัวบงช้ีรวมของหนวยงาน  2) รายงานภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน  มีนํ้าหนักการประเมิน
รอยละ 60 ประกอบดวย 5 ตัวบงช้ีเฉพาะของกองแผนงาน โดยชวงท่ีระยะเวลาท่ีรายงานรวม 12  เดือนตามปการศึกษา 2557 
ซึ่งเปนการรายงานผลการดําเนินการในแตละตัวบงช้ีรวม และตัวบงช้ีเฉพาะในบริบทของกองแผนงานตามแผนกลยุทธ/แผนการ
พัฒนากองแผนงาน รวมท้ังไดรายงานผลตามแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ี
ผานมา  และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับน้ี จะเปนภาพสะทอนการดําเนินงานของกองแผนงาน
ในรอบปท่ีผานมา  และยินดีนอมรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการปรับใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป    

ทายน้ี ขอขอบคุณบุคลากรของกองแผนงานทุกคน ท่ีไดใหความรวมมือในการทํางาน  และมีความมุงมั่นท่ีจะ
รวมกันพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง จนทําใหการดําเนินงานดานระบบคุณภาพของกองแผนงานสําเร็จไปดวยดี   
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(นางสาวอารีย   คณาวิวัฒนไชย) 
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โครงรางองคกร 
(Organization Profile) 

 

  
1. ความเปนมา 
 

 กองแผนงาน เริ่มจากฝายวางแผนและพัฒนา 0

1 สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อป  
พ.ศ. 2518 โดยลักษณะงานในชวงแรกของการกอตั้ง (ป พ.ศ. 2518 – 2519) เปนงานเก็บรวบรวมขอมูล 5 ดาน (ไดแก 
โปรแกรมการศึกษา บุคลากร นักศึกษา อาคารสถานท่ี การเงินและอุปกรณ) งานประเมินผล  (ไดแก การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 3) งานเวนคืนท่ีดิน งานสอบตรง และงานหลัก คือ งานวาง 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2520 -2524)  สวนงานรอง ไดแก งานงบประมาณ งานสวัสดิการและ
วิชาการ ตอมาเมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2522 ไดรับความเห็นชอบใหแบงสวนราชการเปนหนวยงานระดับกอง โดย
กําหนดใหมีการแบงสวนราชการเปน 5 งาน/หนวยคือ งานวิเคราะหและประสานการวางแผน  งานแผนงานงบประมาณ  งาน
วางผังแมบท งานวิจัยสถาบัน และหนวยธุรการ พรอมท้ังกําหนดใหกองแผนงานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา บริหาร และ
ประสานงานการวางผังแมบท  รวมถึงการจัดทําแผนและโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดทํา
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  กลั่นกรองงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ติดตามประเมินผลการบริหาร
งบประมาณ และเปนศูนยกลางรวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนทางการบริหาร
และทางวิชาการ  

ปจจุบัน ปการศึกษา 2557  กองแผนงานมีรูปแบบการบริหารตามโครงสรางงานท่ีกําหนดเปน 5 งานคือ งาน
วิเคราะหและประสานการวางแผน งานแผนงานงบประมาณ งานวางผังแมบท งานวิจัยสถาบัน และงานธุรการ (มีการยายงาน
วางผังแมบทไปอยูกองอาคารสถานท่ีเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2539 ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2552 ไดยายงานวางผังแมบท 
กลับมาสังกัดกองแผนงานอีกครั้ง) โดยมีบุคลากรรวม 25 อัตรา จําแนกเปนงาน ดังน้ี งานงบประมาณ 7 อัตรา งานวิเคราะห
และประสานการวางแผน 5 อัตรา งานวิจัยสถาบัน 5 อัตรา งานวางผังแมบท 2 อัตรา และงานธุรการ 5 อัตรา 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน ประจําปการศึกษา 2557 เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในรอบน้ี กองแผนงานไดมีการศึกษารูปแบบเพ่ือปรับปรุงงานดานการประกันคุณภาพภายในของกอง ตาม
ขอเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองแผนงาน ประจําป 2556  ท่ีเสนอความเห็นวา  “กองแผนงาน 
อาจไมมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน แตใหจัดทํารายงานท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเปน
รูปธรรม (Performance Report) ซึ่งควรเปนการริเริ่มทดลองทําเปนหนวยงานแรก โดยกองแผนงาน และจัดประเมินความ
เหมาะสมตอไป” ท้ังน้ีจากการหารือในท่ีประชุมกอง และการดําเนินงานในรูปคณะทํางาน เพ่ือศึกษาปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในกอง ไดขอตกลงรวมในการเลือกการประยุกตใช TQA เปนกรอบในการวางรูปแบบการประเมิน
คุณภาพภายในกอง  สําหรับการรายงานประกันคุณภาพในรอบปน้ี ใหคงใชระบบประกันคุณภาพเดิม ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ  ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556  ท่ีปรับปรุงปรับตัวบงช้ีบาง
ตัวใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีของกอง  พรอมกับการศึกษารูปแบบและวางแผนการประยุกตใช TQA เปนเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

2. วัตถุประสงคหลักและ/หรือภารกิจหลักองคกร  
กองแผนงาน มีภารกิจหลักในการจัดทําแผนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนแนวทางในการกํากับการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะหงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณ วิเคราะหกรอบอัตรากําลัง วิเคราะหโครงการใหม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนพัฒนา

                                                           
1
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ  2522.  จุลสาร “ แนะนํากองแผนงาน”  :  กองแผนงาน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  
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มหาวิทยาลัย แผนปฎิบัติการประจําป วิเคราะหและเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ วิจัยสถาบันในดานตาง ๆ เพ่ือการ
แกปญหาและใชกําหนดนโยบายในระดับสถาบัน และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนและงบประมาณ 
รวมกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ  
และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  เพ่ือจัดทํารายงานตาง ๆ ตามท่ีหนวยงานภายนอกกําหนด 
 

 
3. จุดประสงค  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  และกลยุทธขององคกร 

จุดประสงคกองแผนงาน  :   เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการจัดทําแผนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปน
แนวทางกํากับการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  มีการจัดทําท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะห
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหกรอบอัตรากําลัง วิเคราะหโครงการใหม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงานประจําป สรุปวิเคราะหและเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ วิจัยสถาบันในดานตาง ๆ 
เพ่ือแกปญหาและใชกําหนดนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี กองแผนงานยังมีหนาท่ีประสานกับหนวยงานภายนอก   ท่ี
เก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ  และหนวยงานภาครัฐอ่ืน เพ่ือ
สรุป จัดทํารายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับนโยบาย แผน และงบประมาณ 

 

วิสัยทัศน :   กองแผนงานเปนองคกรหลักท่ีมีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ : 
1. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย  โดยเนนการปรับตัว ทันตอความเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพสูง  

และยึดประโยชนสวนรวม 
2. บูรณาการสารสนเทศใหมีคุณภาพ และเกิดนวัตกรรมทางขอมูล เพ่ือสรางเอกลักษณท่ีสามารถตอบสนองการ

วางแผน การบริหารจัดการ และการตัดสินใจ 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1.   พัฒนาระบบงานใหเร็ว 
2.   พัฒนาคนใหเกง 
3.   พัฒนาผลงานใหเกิดนวัตกรรม 

 

เปาประสงค   
1.   เพ่ือพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนใหมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับ  
2.   พัฒนาใหมีระบบบริหารจัดการความรู  การสรางทักษะของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมปญญาและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.  เพ่ือพัฒนาใหมีระบบการนําองคความรู สูการสรางนวัตกรรมและสรางสรรคงาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 1  :  พัฒนาระบบงานใหเร็ว 
เปาประสงค 1 :  เพ่ือพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนใหมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับ  
 
กลยุทธ          
1.1 พัฒนาวิธีการ  ระบบงาน  และกระบวนการใหบริการ   
1.2 สรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลในการทํางาน 
1.3 พัฒนาสมรรถนะระบบบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 :  พัฒนาคนใหเกง  
เปาประสงค 2 :  พัฒนาใหมีระบบบริหารจัดการความรู  การสรางทักษะของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมปญญาและศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
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กลยุทธ         
2.1  สนับสนุนใหบุคลากรมีแหลงเรียนรู  จัดการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือเปนฐานในการคิดริเริ่มสราง 

สรรคความคิดใหม 
2.2  พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเรียนรู รอบรูดานงานนโยบายและแผน  มีทักษะและความชํานาญใน

การใชเทคโนโลยี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 3  : พัฒนาผลงานใหเกิดนวัตกรรม 

เปาประสงค 3 :  เพ่ือพัฒนาใหมีระบบการนําองคความรู สูการสรางนวัตกรรมและสรางสรรคงาน 
กลยุทธ 
3.1 สรางระบบประยุกตใช และยกระดับความรูในการปฏิบัติงานท่ีสามารถทดแทน หรือปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติ

ใหมท่ีแตกตาง และมีสมรรถนะมากกวาเดิม 
3.2 สรางหรือกําหนด best practice ในการปฏิบัติงานแตละดาน 
3.3 ปรับปรุงระบบสนับสนุนและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสูการสรางงานนวัตกรรม และ

ผลงานวิจัย 
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4. โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหาร 
 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กองแผนงาน 

งานวิเคราะหและประสานการวางแผน 

 หนวยจัดทําแผน 

 หนวยโครงการใหม 

 หนวยติดตามและประเมินผล 

 

งานแผนงานงบประมาณ 
 หนวยอัตรากําลัง 

 หนวยงบประมาณแผนดิน 

 หนวยงบประมาณเงินรายได 

 

งานวิจัยสถาบัน 
 หนวยคลังขอมลูและสารสนเทศ 

 หนวยวิเคราะหขอมูล 

 หนวยวิจัย 

 

งานธุรการ 
 หนวยสารบรรณ 

 หนวยพัสดุและการเงิน 

 หนวยการเจาหนาท่ี 

 

งานวางผังแมบท 
 หนวยสํารวจ 

 หนวยวิเคราะห 
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โครงสรางการบริหารงานกองแผนงาน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    
*   พิจารณาและตัดสินใจงานบริหารตาง ๆ ในกอง เชน การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบ  
**  พิจารณาและตัดสินใจงานพัฒนาคุณภาพในกอง เชน ระบบประกันคุณภาพกอง ระบบการควบคุมภายใน 
*** รักษาการตําแหนงหัวหนางานวางผังแมบท 
**** รอการสอบเขาสูตําแหนง 

ผูอํานวยการกองแผนงาน 

นางสาวอารีย  คณาวิวัฒนไชย 

หัวหนางานวิเคราะหและ

ประสานการวางแผน 
นายผดุงศักดิ์ อรนพ 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

 นางสาวชนกานต ทองจํานงค

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

 นางเลขา  บริพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

 นางสาวฐิติรัตน  ไมเรียง

นักวิชาการอุดมศึกษา

ชํานาญการ 

 นางสาวนงพงา สัจกุล

นักวิชาการอุดมศึกษา 

หัวหนางานแผนงาน 

งบประมาณ 

นางสาวอารยา พวงแกว 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 นางพิรุณ  ฉิมพลีศิริ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 นางสาวจิระพร  จงศิริ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 นางสาววรณัน ยันตรกิจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

 นางสาวจุฑารัตน อยูอําไพ

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ชํานาญการ 

 นางสาวภัทรธิตา ณ ตะกัว่ทุง

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 นางสาวนรรฐิชา  คงแกว 

      นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

 

หัวหนางานวิจัยสถาบัน 

นางมาล ี หังสพฤกษ 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

 

 นายบุญสง  มหัทธนาภรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

 นางปราณี  ชุมภูทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 นายขวัญชัย  แกวเกือ้

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ชํานาญการ 

 นายกฤตกร อินแพง

นักวิชาการอุดมศึกษา 

หัวหนางานธุรการ 

นางศราวดี ศรเีก้ือ 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
 

 นางสาวสุชาดา ทิพยรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

 นางวรรณา จันทรสองภพ

ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 นางสําอางค จันทายนะ

พนักงานธุรการ 

 นายเชาวรัตน รัตนสุวรรณ 

พนักงานธุรการ 

 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและการเงิน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิวัติ แกวประดับ 

ท่ีประชุมหัวหนางาน* 

กรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ** 

หัวหนางานวางผังแมบท 

นายชาตรี ชุมพิบูลย *** 

ชางเขียนแบบ ชํานาญงาน 
 

 นายธีรยุทธ เกล้ียงส

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 อัตราวาง ****                  

วิศวกร 

 

 

 
 

คณะกรรมการ 5 ส. 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2557 
 

 -6- 

5. กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินการ 
ผูรับบริการ 
1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี มีความตองการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนปฏิบัติราชการ  แผนอัตรากําลัง  แผนงบประมาณ (เงินรายได+แผนดิน) บทวิเคราะหเชิง
นโยบาย ขอมูลวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และการเสนอขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 

2) ผูบริหารระดับคณะ/หนวยงาน ไดแก คณบดี รองคณบดีดานแผน หัวหนาภาควิชา มีความตองการดาน การ
วิเคราะหและจัดทํางบประมาณประจําป การวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลัง รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาและการจัดสรร
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีถูกตอง รวดเร็ว ตรงเวลา โดยคํานึงหลักความจําเปน การมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได 

3) ผูปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน มีความตองการ วิธีการวิเคราะหและจัดทําแผนงบประมาณ แผนอัตรา 
กําลัง  แผนตาง ๆ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดทํารายงาน/วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับนโยบายและแผนท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
ตรงเวลา โดยคํานึงหลักความจําเปน การมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1) สภามหาวิทยาลัย และสภาวิทยาเขต  มีความตองการ สารสนเทศ/ผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง รวดเร็ว ตรงเวลา 

สอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนด 
2) หนวยงานภาครัฐ  เชน สํานักงบประมาณ  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีความตองการขอมูลรายงานสารสนเทศ ผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง 
รวดเร็ว ตรงเวลา  

3) นักศึกษาและประชาชน  มีความตองการเอกสารเผยแพร/ขอมูลสารสนเทศบนเว็ปไซตกองแผนงาน ท่ีมีความ
ทันสมัย ถูกตอง และมีคุณภาพ 

ผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินการ 
1) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
2) แผนการจัดสรรทรัพยากร รวมถึงแนวทางและนโยบายการจัดสรรงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได 

อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย และการใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
3) ขอมูลสรุปการวิเคราะห  การรายงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

นโยบายและแผน/ภารกิจของมหาวิทยาลัย  รวมถึงเอกสารรายงานขอมูลสารสนเทศตามภาระงานของกองแผนงาน เชน ราย 
งานประจําป รายงานการวิจัยสถาบัน รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ  เปนตน 
 

6. ความทาทายขององคกร 
ในเชิงบทบาทภารกิจของกองแผนงาน ซึ่งเปนองคกรมีภารกิจเฉพาะในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทํา

ใหสภาพการแขงขันตามหนาท่ีงานกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไมชัดเจน  สภาพแขงขันจึงเปนเชิง
เทียบเคียงกับความคาดหวังของตนเองท่ีมุงจะเปนองคกรสมรรถนะสูง  เทียบเคียงกับความคาดหวังของผูบริหารในการเปน
หนวยขับเคลื่อนขององคกร และเปนความคาดหวังของหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินงานไดอยาง
บรรลุผล กองแผนงานจึงตองเนนการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลง สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน  ดวยการบริหารจัดการ
ภายในเชิงกลยุทธ  ท่ีคาดวาจะสงผลตอความสามารถในการรักษาระดับผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามความคาดหวัง
ของผูบริหารและผูรับบริการ  ซึ่งมาจากปจจัยหลัก 3 ดาน (ตามแผนกลยุทธของกอง) คือ  

1) สรางพันธกิจเชิงรุก เพ่ือใหการวางแผนและทิศทางการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ สามารถเปนเข็มทิศนําทางไดอยาง
แทจริง หลุดพนจากกงเกวียนสภาพปญหาท่ีซ้ํารอยเดิม ๆ  

2) ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกตอง ดวยพ้ืนฐานของความคิดริเริ่มสรางสรรค ภายใตหลักของการยึด
ประโยชนสวนรวม  ซึ่งตองพยายามลดชองวางภูมิความรู ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร และเนนการทํางานเปนทีมรวม
ระหวางงานเพ่ิมมากข้ึน  

3) บูรณาการระบบกระบวนการของงาน ระบบการจัดการความรูและการเรียนรู  แลวนําไปสูระบบการคิด การให
เหตุผลและตัดสินใจ ท่ีสามารถนําไปสูการสังเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีการพัฒนาควบคูกับระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศ  เครื่องมือการกํากับติดตามท่ีทันสมัย  อาทิเชน  Policy Analysis and Planning War Room ซึ่งความสามารถ
ในการกาวขามความทาทายเหลาน้ี จะเปนการเพ่ิมความเช่ือมั่นตอการปฏิบัติงาน สรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญท่ี
เปนความยั่งยืนของกองแผนงานในอนาคต 
 

7. ภาระงานในรอบปการศึกษา 2557   
การดําเนินงานของกองแผนงาน มีรายละเอียดการดําเนินงานตามภาระหนาท่ี ดังน้ี 
1. ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการปรับแผน โครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหา 

วิทยาลัย และแผนอ่ืน ๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนบริหารราชการ
แผนดิน) เพ่ือใหไดแผนงาน/โครงการท่ีเปนแนวทางการดําเนินงาน และสนับสนุนการขอรบัจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยา 
ลัย และ/หรือ ใหมีการดําเนินงานตามแผนฯ การนําแผนไปสูการปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร เชน โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน โครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเชียนตอนลาง  โครงการศูนยบริหารจัดการขอมูล
อิสลามศึกษา เปนตน 

2. หากลไกและวิธีการประสานนโยบาย/ แผนงาน/โครงการของหนวยงานตาง ๆ ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
โครงการเขาบรรจุในแผน วิเคราะหโครงการ/หนวยงานใหม/โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย วิเคราะหหลักสูตร/สาขา 
วิชาใหมบรรจุในแผน  

3. ประสานและดําเนินการวิเคราะหกลั่นกรองการจัดทําแผนการใชจายทรัพยากร อาทิ การจัดทํางบประมาณ
ประจําป  การประมาณการงบประมาณแผนดินและประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย การจัดทําคําขอสนับสนุนงบ 
ประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย การจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเพ่ือเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณารางพระ 
ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การจัดสรรงบประมาณแผนดินจากแผนงาน/โครงการ/ยุทธศาสตรประเทศสูแผน 
งาน/โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน และสรุปวิเคราะหกลั่นกรองจัดสรรงบประมาณรายจายจากงบ 
ประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

4. ติดตามการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน จากการดําเนินงานดานการจัดสรรทรัพยากรในแตละป โดยมี
การติดตามการใชทรัพยากรตาง ๆ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน เปนประจําทุกเดือน  
เพ่ือใหการใชจายทรัพยากรเปนไปตามแผน และเปนขอมูลประกอบการจัดสรรและบริหารทรัพยากรในอนาคตใหเกิดประ 
สิทธิภาพมากข้ึน 

5. จัดทําและบริหารแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย การ
เกลี่ยอัตรากําลัง การลาออก-โอนยาย การปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการจาง และอ่ืน ๆ 

6. ประสานและกําหนดแผนหลักในการใชท่ีดินของมหาวิทยาลัย 
7. ประสานจัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแมบทของมหาวิทยาลัย 
8. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนพัฒนาการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมาย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังประเมินผลการดําเนินการ และจัดทํารายงาน
ผลการประเมิน 

9. ปฏิบัติงานจัดทํารายงานผลการประเมิน ประมวลปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย  
สํานักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติงานรายป ไดแก 

9.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ โดยดําเนินการประสาน 
งานกับคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย ตั้งแตกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัด การติดตามความคืบหนา และการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัด ท้ังน้ีโดยยึดกรอบการดําเนินงานตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด 

9.2 รวบรวมและจัดทําแผนปฏิบัติงานรายปของมหาวิทยาลัย 
10. ศึกษา วิจัย วิเคราะห เพ่ือการพัฒนาระดับหนวยงานและสถาบัน ในลักษณะงานวิจัยสถาบัน และวิเคราะห

วิจัยเฉพาะเรื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนการบริหารใหเปนไปตามทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องหลัก ๆ ไดแก  

 10.1  ขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับจํานวนนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา เชน นักศึกษารับเขาใหมท่ี
เหมาะสมในแตละปการศึกษา นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา นักศึกษาแตละระดับการศึกษาในภาพรวม และรายวิทยาเขต  
ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต ฯลฯ 
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10.2 ขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับความพรอมและความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยงานใหมของ
มหาวิทยาลัย โดยดําเนินการวิเคราะหการขอจัดตั้งหนวยงานใหม ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนไปตามกรอบการวิเคราะหท่ีกําหนด
ข้ึน พรอมขอมูลประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณา 

10.3 ขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับหลักคิดและความพรอมในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานใน
การเปดสาขาวิชาใหม 

10.4 ขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับความเหมาะสมในการขยายการศึกษาในรูปแบบโครงการจัดการ 
ศึกษาพิเศษ  โดยดําเนินการวิเคราะหความเปนไปได จุดคุมทุน และสถานภาพทางการเงินในการดําเนินงานโครงการพิเศษ
แตละโครงการ กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบใหเปดดําเนินงานได  

10.5 ขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับความเหมาะสมในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดจนการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน เพ่ือประกอบการขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
ของแตละคณะ/หลักสูตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและท่ีประชุมคณบดี 

11. ปฏิบัติงานจัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศ และสถิติเพ่ือการวางแผนในระบบขอมูล ไดแก นักศึกษา บุคลากร 
โปรแกรมการศึกษา งบประมาณ อาคารสถานท่ี จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

12. สรางระบบขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการวิเคราะห การวางแผน การตัดสินใจ การปรับทิศทางนโยบาย การ
ดําเนินการ และการรับรองการประเมิน 

13. จัดทํารายงานและเอกสารเพ่ือประกอบการประชุม การรายงานผลการดําเนินงานของทีมบริหารและมหา 
วิทยาลัย รวมท้ังการเผยแพรผลงานตาง ๆ ไดแก รายงานประจําปมหาวิทยาลัย รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

14. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเครือขายตาง ๆ 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีอธิการบดี รองอธิการบดี มอบหมาย 
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                      ภาพการประเมินคุณภาพภายในของกองแผนงาน ตามวงจรของ PDCA  
 

 

 

 

The Deming Wheel (or PDCA Cycle) 

การประมวลผล  วิเคราะห วิจัยสถาบัน และจัดการความรู 
การจัดการระบบฐานขอมูล การทําฐานขอมูลกลาง  -- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.5 

 
สัมฤทธิผลของระบบ
แผนและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
-- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.1 

 

การจัดทําแผนการจัดสรร
ทรัพยากร  

(งบประมาณและอัตรากาํลัง) 
-- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.2-2.3 

การวางผังแมบท / จัดทํา
แผนการจัดสรรพ้ืนท่ี 

-- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.4 
 

P 
D 

D 

C 

 
การติดตาม

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 
-- ตัวบงช้ีรวมท่ี 1.9 

A 

การประมวลผล  วิเคราะห วิจัยสถาบัน และจัดการความรู 
การจัดการระบบฐานขอมูล การทําฐานขอมูลกลาง  -- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.5 

 
สัมฤทธิผลของระบบ
แผนและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
-- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.1 

 

การจัดทําแผนการจัดสรร
ทรัพยากร  

(งบประมาณและอัตรากาํลัง) 
-- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.2-2.3 

การวางผังแมบท / จัดทํา
แผนการจัดสรรพ้ืนท่ี 

-- ตัวบงช้ีเฉพาะท่ี 2.4 
 

P 
D 

D 

C 

D 

 

 
การติดตาม

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 
-- ตัวบงช้ีรวมท่ี 1.9 

A 

มุงเนนทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาคนใหเกง 

-- ตัวบงชี้รวมท่ี 1.4 
 

สรางสรรคการทํางานแนวใหม 
พัฒนาใหเกิดนวัตกรรม 
-- ตัวบงชี้รวมท่ี 1.5 

 

การประมวลผล  วิเคราะห วิจัยสถาบัน และจัดการความรู 
การจัดการระบบฐานขอมูล การทําฐานขอมูลกลาง  -- ตัวบงชี้เฉพาะท่ี 2.5 

 
สัมฤทธิผลของระบบ
แผนและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
-- ตัวบงชี้เฉพาะท่ี 2.1 

 

การจัดทําแผนการจัดสรร
ทรัพยากร  

(งบประมาณและอัตรากําลัง) 
-- ตัวบงชี้เฉพาะท่ี 2.2-2.3 

การวางผังแมบท/จัดทํา

แผนการจัดสรรพ้ืนท่ี 

-- ตัวบงชี้เฉพาะท่ี 2.4 

 

P 
D 

D 

C 

D 

 

 
การติดตาม

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

-- ตัวบงชี้รวมท่ี 1.9 

A 

จัดการกระบวนการ 
พัฒนาระบบงานใหเร็ว 

-- ตัวบงชี้รวมท่ี 1.1 - 1.3 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ฉบับน้ี  มีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจรวมของหนวยงาน
สนับสนุนระดับกอง  และภารกิจเฉพาะของกองแผนงานตอหนวยงานตนสังกัด และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยชวงระยะเวลาท่ีรายงานรวม 12 เดือน ตามป
การศึกษา 2557 หรือ ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน  2557  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม  2558 

ในการจัดทํารายงานงานประจําปประเมินคุณภาพ ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมคิดเปน 4.67 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยูในระดับดีมาก   ซึ่งครอบคลุมภารกิจตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท้ัง 2 สวนหลัก ไดแก  1) ภารกิจรวมของหนวยงาน มีนํ้าหนักการประเมิน รอยละ 40 ประ 
กอบไปดวย 9 ตัวบงช้ีรวม  และ 2) ภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน มีนํ้าหนักการประเมิน รอยละ 60 ประกอบไปดวย 5 ตัว
บงช้ีเฉพาะ    

1.  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน มีนํ้าหนักการประเมินรอยละ 40 ประกอบไปดวย 9 ตัวบงช้ีรวม ผลการ 
ประเมินคิดเปน 4.19 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของภารกิจรวม พบวา  

1.1 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 2 ตัวบงช้ี ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.
7.1) และรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มอ.)  

1.2 ผลการประเมินอยูในระดับดี 6 ตัวบงช้ี ไดแก กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)  การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13) ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)  การพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู (สกอ.7.2) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.9.1) และระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงานสนับสนุน  มีนํ้าหนักการประเมิน รอยละ 60 ประกอบไปดวย 5 ตัวบงช้ีเฉพาะ
ผลการประเมินคิดเปน 5.00  คะแนนหรือมีผลการประเมนิรับรองมาตรฐานอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีของกองแผนงาน มีดังน้ี 

2.1 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  5 ตัวบงช้ีหลัก ไดแก  
-  สัมฤทธิผลของระบบแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
-  การจัดทําแผนทรัพยากรดานการเงินของมหาวิทยาลัย 
-  การจัดทําแผนทรัพยากรดานอัตรากําลัง 
-  การจัดทําแผนการจัดสรร/ใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
-  การจัดการขอมูล/สารสนเทศและการประเมินผลการวิจัยสถาบัน 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบงชี ้

 
ลําดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได ผลการประเมิน 
 ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 4.19 ระดับดี 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 4.00 ระดับด ี
1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) 5.00 ระดับดีมาก 
1.3 การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13) 4.32 ระดับด ี
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 4.00 ระดับด ี
1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2) 4.00 ระดับด ี
1.6 ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 4.00 ระดับด ี
1.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 4.00 ระดับด ี
1.8 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 4.00 ระดับด ี
1.9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มอ.) 5.00 ระดับดีมาก 
 ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 5.00 ระดับดีมาก 
2.1 สัมฤทธิผลของระบบแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก 
2.2 การจัดทําแผนทรัพยากรดานการเงินของมหาวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก 
2.3 การจัดทําแผนทรัพยากรดานอัตรากําลัง 5.00 ระดับดีมาก 
2.4 การจัดทําแผนการจดัสรร/ใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 5.00 ระดับดีมาก 
2.5 การจัดการขอมูลและการประเมินผลการวิจัยสถาบัน 5.00 ระดับดีมาก 
 คาเฉลี่ยรวม 4.67 ระดับดีมาก 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบงชี้ (SAR-7) 

 คา 
นน 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

ภารกิจ/ตัวบงชี้รวม/ตัวบงชี้เฉพาะ เปาหมาย 
ผล 

2555 
คะแนน 
2555 

เปาหมาย 
ผล 

2556 
คะแนน 
2556 

เปาหมาย 
ผล  

2557 
คะแนน 
2557 

ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวม  
   

      

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.
1.1)* 

 6 ขอ 6 ขอ 4.00 6 ขอ 6 ขอ 4.00 6 ขอ 6 ขอ 4.00 

1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน (สกอ.7.1) * 

 6 ขอ 6 ขอ 5.00 6 ขอ 6 ขอ 5.00 6 ขอ 6 ขอ 5.00 

1.3 การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)** 

 4.00 4.25 4.25 4.00 4.32 4.32 4.00 4.16 4.16 

1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4)* 

 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5 ขอ 5 ขอ 4.00 

1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู (สกอ.7.2)* 

 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4 ขอ 4 ขอ 4.00 

1.6 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 
7.4)* 

 3 ขอ 4 ขอ 3.00 3 ขอ 4 ขอ 3.00 5 ขอ 5 ขอ 4.00 

1.7 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.8.1)* 

 6 ขอ 6 ขอ 4.00 6 ขอ 6 ขอ 4.00 6 ขอ 6 ขอ 4.00 

1.8 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)* 

 8 ขอ 8 ขอ 4.00 8 ขอ 8 ขอ 4.00 8 ขอ 8 ขอ 4.00 

1.9 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (มอ.)** 

 80.00 86.20 5.00 80.00 85.10 5.00 80.00 72.10 4.51 

คาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (40) 40 
  

4.03   4.15   4.19 

ภารกิจท่ี 2 ภารกิจเฉพาะ  
   

      

2.1 สัมฤทธิผลของระบบแผนและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (กระบวนการพัฒ 
นาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย)(สกอ1.1)* 

 10 ขอ 10 ขอ 5.00 10 ขอ 10 ขอ 5.00 10 ขอ 10 ขอ 5.00 

2.2 การจัดทําแผนทรัพยากรดานการ 
เงินของมหาวิทยาลัย (ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ) (สกอ.8.1)* 

 7 ขอ 7 ขอ 5.00 7 ขอ 7 ขอ 5.00 7 ขอ 7 ขอ 5.00 

2.3 การจัดทําแผนทรัพยากรดาน
อัตรากําลัง (ระบบและกลไกดานอัตรา 
กําลัง) 

 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5 ขอ 5 ขอ 5.00 

2.4 การจัดทําแผนการจัดสรร/ใชพ้ืนท่ี
ของมหาวิทยาลัย (ระบบและกลไกดาน
แผนแมบททางกายภาพ) 

 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5 ขอ 5 ขอ 5.00 

2.5 การจัดการขอมูลและการประเมิน
ผลการวิจัยสถาบัน (ระบบและกลไก
ดานวิจัยสถาบัน) 

 7 ขอ 7 ขอ 5.00 8 ขอ 7 ขอ 5.00 8 ขอ 7 ขอ 5.00 

คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก(60) 60 
  

5.00   5.00   5.00 

รวม 100 
  

4.60   4.66   4.67 
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แบบฟอรมที่ 8 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2557 (SAR-8) 

 
ชื่อตัวบงชี้ 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
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 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ี
สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในหนวย 
งาน และไดรับความเห็น 
ชอบจากผูบริหาร โดยเปน
แผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และพระราช 
บัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบ แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ.2555-2559) 

การจัดทําแผนกลยุทธของกองแผนงานน้ี 
เปนแผนพัฒนากองในชวงป พ.ศ. 2555 – 2559  
ไดผานการทบทวนโดยบุคลากรในกองฯ เมื่อวันท่ี 
6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ขณะน้ียังไมถึงรอบของ
การจัดทํา/ทบทวนแผนฯ 

การจัดทําแผนกลยุทธของกองแผนงาน 
ดําเนินการโดยการประชุมรวมของบุคลากรใน
กอง ท่ีจัดทําใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร ชวง พ.ศ. 2555 – 
2558 อันประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 1) 
ฐานมหาวิทยาลัยท่ีมั่นคง 2) ภารกิจท่ีเช่ือมโยง
เปนระบบท่ีทรงประสิทธิภาพ 3) การบริหาร
มหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต และ 4) กาวสู
ความเปนสากล/นานาชาติ และจัดทําเปนแผน
กลยุทธ และแผนปฎิบัติราชการกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2555 -2559 

 จากการทบทวนแผนกลยุทธกองฯ  ท่ีประ 
ชุมเห็นชอบในการไมปรับแกวิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
ของกอง คือยังคงไวเหมือนเดิม ดังน้ี 
วิสัยทัศน :  

กองแผนงานเปนองคกรหลักท่ีมีสมรรถนะสูง
ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ :  
1. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 

โดยเนนการปรับตัวทันตอความเปลี่ยนแปลง 
มีประสิทธิภาพสูง และยึดประโยชนสวนรวม 

กผ.1.1-01 : เอกสารแผน 
กลยุทธกองแผนงาน  มหา 
วิทยาลยัสงขลานครินทร     
กผ.1.1-02 : รายงานการ
ประชุมกองแผนงาน 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2557 
 

 -14- 

ชื่อตัวบงชี้ 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
2. บูรณาการสารสนเทศใหมีคุณภาพ และเกิด

นวัตกรรมทางขอมูล เพ่ือสรางเอก ลักษณท่ี
สามารถตอบสนองการวางแผน การบริหารจัด 
การ และการตัดสินใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 
1. พัฒนาระบบงานใหเร็ว 
2. พัฒนาคนใหเกง 
3. พัฒนาผลงานใหเกิดนวัตกรรม 

เปาประสงค  : 
1. เพ่ือพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนใหมี

ประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับ  
2. พัฒนาใหมีระบบบริหารจัดการความรู  การ

สรางทักษะของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมปญญาและ
ศักยภาพในการปฏิบัติของบุคลากร 

3. เพ่ือพัฒนาใหมีระบบการนําองคความรู  สูการ
สรางนวัตกรรมและสรางสรรคงาน 
แผนฯ ดังกลาว จะมีการทบทวนอีกครั้ง ในป 

พ.ศ. 2558 – 2559 เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ/แผน 
พัฒนากองในชวงป พ.ศ. 2560–2565 ท้ังน้ีข้ึน 
กับความชัดเจนของหนวยงานในการเปลี่ยน
สถานะองคกรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 
 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธ

ระดับหนวยงานไปสูทุก
หนวยงาน/งานภายใน 

กองแผนงานมีการถายทอดแผนกลยุทธกองฯ 
สูบุคลากร /งาน ผานท่ีประชุมกอง โดยมีการนํา
โครงการแตละยุทธศาสตร ท่ีบุคลากรรวมเสนอ
รายละเอียดโครงการ และรวมดําเนินงานตาม
โครงการ เพ่ือใหเกิดการถายทอดแผนฯ สูงาน
ภายในกอง 

 

กผ.1.1-03 :  คณะกรรม 
การพิจารณากําหนดโครง 
การในแตละประเด็นยุทธ 
ศาสตร (3 ชุด ตามประ 
เด็นยุทธศาสตร) 

 3. มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ เปนแผนปฏิบัติ
การประจํ าปครบตาม
พันธกิจ 

จากแผนกลยุทธท่ีผานการทบทวนแลว มี
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ  โดยนําโครง 
การตามขอ 2 เสนอเปนโครงการพัฒนากอง  
รวมท้ังบูรณาการภารกิจหลักสวนภาระงานประ 
จํามาเปนแผนปฏิบัติการประจําปโดยกอง/งาน/
บุคลากรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ให
สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนงานประจํา
ทุกภารกิจ  

 
 
 
 
 

กผ.1.1-04 : ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของกองแผน 
งาน 
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ชื่อตัวบงชี้ 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
 4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความ 
สําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุ ทธ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําป 

กองแผนงานมีการกําหนดตัวบงช้ี และคา
เปาหมายแตละตัวบงช้ี ของแผนกลยุทธ และ 
แผนปฏิบัติการประจําป ไวในเอกสารแผนกล
ยุทธ กองแผนงาน  
 

กผ.1.1-01 : เอกสารแผน 
กลยุทธกองแผนงาน  มหา 
วิทยาลยัสงขลานครินทร 

 5. มี ก า รดํ า เ นิน งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
ครบตามพันธกิจ 

กองแผนงานดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งเปน 
ไปตามพันธกิจ แตการดําเนินและติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปผานท่ีประชุมกอง 

 

กผ .1 .1-05 : แผนการ
ดําเนินงานหลักตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปของ 
กองแผนงาน 

 6. มีการติดตามผลการดําเนิน 
งานตามตัวบงช้ีของแผน 
ปฏิบัติการประจําปอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณา 

กองแผนงานมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผน/โครงการตาง ๆ ท่ีกําหนดไว เพ่ือให 
ทันกําหนดการสงมอบ/สงตองานไปยังหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ แตไมไดสรุปเปนรายงานเสนอผู 
บริหาร 

 

 7. มี การประ เมิ นผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 
1  ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

กองแผนงานยังไมได เริ่มประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธประจําป  
เน่ืองจากมีความลาชา/ไมตอเน่ืองในการดําเนินงาน
โครงการ   แตจะเตรียมติดตาม/ประเมินงานเมื่อ
สิ้นแผนฯ โดยคาดวาจะสรุปผลประเมินแลว
เสร็จภายในป 2559 

 

 

 8. มีการนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอ 
แนะของผูบริหารไปปรับ 
ปรุงแผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

กองแผนงานจะนําขอคิดเห็น และขอ 
เสนอแนะของผูบริหารไปปรับปรุงการกําหนด
แผนกลยุทธของกองฯใหมเมื่อถึงรอบการจัดทํา
แผนฯ สวนแผนปฏิบัติการประจําปจะมีการทบ 
ทวน ในท่ีประชุมงาน/กอง และท่ีประชุมหัวหนา
งาน 
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ชื่อตัวบงชี้ 1.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสาร สนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติ งาน และ
พัฒนาหนวยงาน 

ผูบริหาร (ผอ.กองและหัวหนางาน) รวมกําหนด
วิสัยทัศน และนโยบายการปฎิบัติงานท่ียึดตามแผน 
และปฎิทินการปฏิบัติงานท่ีกอง/งานกําหนดแลว
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกคนใหรับทราบ และเขาใจ
ตรงกัน โดยวิธีการประชุมหารือรวมกัน และแจงทาง 
e-mail สวนขอมูลสารสนเทศท่ีใชเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาองคกรเปนฐานขอมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย และขอมูลท่ีกอง/งานพัฒนาเอง 

 

กผ.1.2-01 : เอกสาร
ประกอบการประชุม
บุคลากรกองแผนงาน 

 2. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ 
สื่อสารแผน และผลการดําเนิน 
งานของสถาบัน/หนวยงานไปยัง
บุคลากรในหนวยงาน 

ผูบริหาร(ผอ.กอง)กํากับติดตามและประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/รับผิด 
ชอบผานผูบังคับบัญชาระดับตน(หัวหนางาน) และ 
สื่อสารผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกคนผาน
การสื่อสารทาง loop mail (Psu-moe0521.06 
@group.psu.ac.th) ท่ีประชุมหัวหนางาน ท่ีประ 
ชุมกอง ระบบ share-point และผานทาง social 
network ท้ัง Line และ Facebook 

ผูบริหารและบุคลากรภายในกองจะรับทราบ
ความเคลื่อนไหวผลการดําเนินแตละภารกิจซึ่งกัน
และกัน โดยใช Group Mail สื่อสาร และการ
ประชุมกอง เปนชองทางการสรางความเขาใจเรื่อง
ตาง ๆ รวมกัน  

กผ.1.2-02  : รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองแผนงาน 

 3. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานมีส วนร วมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม 

การบริหารงานในกองแผนงาน มีผูบริหารท่ี
กํากับดูแลคือ รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
การเงิน ผานผูอํานวยการกอง และหัวหนางาน 
ตามลําดับ ท้ังน้ีในการปฎิบัติงานตามภารกิจท่ี
บุคลากรในกองไดรับมอบหมาย ผูท่ีรับผิดชอบ
ปฎิบัติงานจะมีอํานาจบริหารจัดการและตัดสินใจ 
ดําเนินงานภายใตระบบ/ระเบียบ/ขอบังคับ/
เง่ือนไขท่ีกําหนด เพ่ือความถูกตองรวดเร็วในการ

กผ.1.2-01  : เอกสาร
ประกอบการประชุม
บุคลากรกองแผนงาน 
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ชื่อตัวบงชี้ 1.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) 
วิเคราะห/สรุป/เสนองาน แตในกรณีงานเชิง
นโยบายหรืองานท่ีดําเนินงานในรูปคณะกรรม 
การ/คณะทํางาน บุคลากรท่ีรับผิดชอบจะมีโอ 
กาสรวมรับทราบนโยบาย/แนวทางการตัดสินใจ
ของอธิการบดี/รองอธิการบดีฝายตาง ๆ รวมท้ัง
รวมเสนอ/แสดงความคิดเห็นในบทบาทของ
กรรมการ/เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ นับเปน
การสนับสนุนใหบุคลากรในกองจะมีสวนรวม
บริหารจัดการ และมีอํานาจตัดสินใจตามความ
เหมาะสมท่ีทําใหงานสามารถดําเนินไปไดตาม
เปาหมาย 

 4. ผูบริหารถายทอดความรู และ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประ 
สงคของหนวยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผูบริหาร (ผอ.กองและหัวหนางาน) มีการนํา
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู มาใชเพ่ือถายทอดขอ 
มูล/ประสบการณตาง ๆ รวมกันระหวางผูปฏิบัติ 
งาน โดยการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
ตาง ๆ ผานทางสื่อ IT Share-point และการ
ประชุมสัมมนารวมกัน เชน ประชุมหัวหนางาน 
ประชุมกอง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ประชุมคณะทํา 
งานชุดตาง ๆ จัดสัมมนากองแผนงาน จัดโครง 
การพัฒนางาน เปนตน 

กผ.1.2-01  : เอกสาร 
การประชุมบุคลากร
กองแผนงาน 
กผ.1.2-03  : เอกสาร
ประชุมแลกเปลี่ ยน
เ รี ย น รู ใ น ก ลุ ม นั ก 
วิเคราะหฯ 
กผ.1.2-04  :  รายงาน
กรรมการ 5 ส 
กผ.1.2-05 : โครงการ 
สัมมนากองแผนงาน 
กผ.1.2-06  : รายงาน
โครงการพัฒนางาน 
 

 5. ผูบริหารบริหารงานดวยหลัก  
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประ 
โยชน ของหนวยงาน และผูมี
สวนไดสวนเสีย 

ผูบริหารของกองแผนงานเปนผู กํากับและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปตาม
นโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดย
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลประโยชนของ ม.อ. และ
คณะ/หนวยงานผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
โดยกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือใหมีความโปรงใส ตรวจ 
สอบไดจากทุกฝาย ดังจะเห็นไดวาภารกิจสวนใหญ
ทําในรูปกรรมการท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประ 
สงคท่ีวางไว และยึดปณิธานของมหาวิทยาลัยเปน
แนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งเปนพระราโชวาทของ
สมเด็จพระบรมราชชนกฯ 

 

กผ.1.2-07 :  คณะ 
กรรมการและคณะ 
ทํางานของชุดตาง ๆ  
 

 6. มีระบบการประเมินผลของ
หนวยงาน และผูบริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

กองแผนงานมีการจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหาร และรับการประเมินคุณ 
ภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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ชื่อตัวบงชี้ 1.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) 
ภายในกองแผนงาน แลวนําผลจากการประเมิน
มากําหนดแนวทางพัฒนาพรอมปรับปรุง โดยผาน
ท่ีประชุมกองเปนประจําทุกป 

กองแผนงานมีการประเมินผลการบริหารงาน
ของผูบริหารกอง (ผอ.กองและหัวหนางาน) โดย
บุคลากรในกอง และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบุคลากรกองแผนงาน โดยบุคลากรท่ีมารับ
บริการเปนประจําทุกป รวมท้ังประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกองในรูปกรรมการ ป
ละ 2 ครั้ง 
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ชื่อตัวบงชี้ 1.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13) 
เกณฑการประเมิน : 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบรหิารโดยคณะการรมการท่ีหนวยงานแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5 ) 
หมายเหตุ   ระดับผูบรหิารหนวยงาน หมายถึง ผูอํานวยการกองแผนงาน และหัวหนางาน 
เกณฑมาตรฐาน  : เชิงปริมาณ 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน/ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

4 4.16 4.16  บรรลเุปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  

ผลการดําเนินงาน : 
          กองแผนงานไดจัดทําแบบประเมินผูบริหารของกองแผนงาน  โดยใหบุคลากรทุกคนในกองประเมิน เมื่อวันท่ี 1 – 31 
พฤษภาคม 2558  เปนการประเมินความพึงพอใจตอสภาพการทํางาน  ความผูกพันตอองคกร และประเมินผูบริหารของกอง
แผนงาน โดยใหมีการประเมินท้ังระดับหัวหนางานและผูอํานวยการกอง ผลการประเมิน พบวา บุคลากรกองแผนงานประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารกอง ดวยคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.16 หรือพึงพอใจระดับมาก โดยมีคะแนนประเมิน
ภาวะผูนํา 4.19  และคะแนนประเมินการบริหารจัดการ 4.14  
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

กองแผนงานไดจัดทําแบบประเมินใหบุคลากรของกอง ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ประเมินการปฎิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยงาน โดยจัดทําเปนแบบสอบถามใหบุคลากรทุกคนในกองทําการ
ประเมินเปน 3 สวน คือ ประเมินความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน ความผูกพันตอองคและภาพการทํางาน และประเมินผูบริหาร
กองท้ังระดับผูอํานวยการกองและหัวหนางาน    

ผลการประเมิน พบวา สภาพการทํางานในภาพรวมมีคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.74 หรือมีความพึงพอใจระดับมาก   
โดยขอท่ีมีคะแนนประเมินสูงกวาขออ่ืน ๆ คือ ความเต็มใจใหคําปรึกษาช้ีแนะชวยเหลือแกไขของผูบังคับบัญชา เมื่อมีปญหาใน
การทํางาน (คะแนนเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือความรูสึกมั่นคงในหนาท่ีการงาน และการไดรับการสนับสนุนใหเขารวมอบรม    
ดูงานและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ (คะแนนเฉลี่ย 4.10 เทากัน)  สําหรับเรื่องท่ีคะแนนต่ํากวาเรื่องอ่ืน ๆ 
คือ การไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับสูงข้ึน (คะแนนเฉลี่ย 3.30) รองลงมาคือ การมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (ดานวัตถุ  การ
ครองชีพ ความสุขทางจิตใจ) จากสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให (คะแนนเฉลี่ย 3.35) สวนการประเมินความผูกพันตอองคกร
และการประเมินสถานภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการประเมินความรูสึกของบุคลากรเก่ียวกับความตั้งใจมุงมั่นภูมิใจ และ
พลังในการทํางาน รวมถึงความผูกพันและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของกอง พบวา บุคลากรในกองมีความกระตือรือรน 
มุงมั่น และตั้งใจในการปฎิบัติงานในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคะแนนสูงสุดเปนเรื่องการรูสึกวางานท่ีทํามีความหมายและ 
เปนประโยชน รองลงมา เปนเรื่องความภูมิใจในงานท่ีทํา และความรูสึกภูมิใจในการเปนสมาชิกของกอง  (คะแนนเฉลี่ย 4.30  
4.20 และ 4.20 ตามลําดับ)    

สําหรับการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร โดยบุคลากรกองแผนงาน พบวา ผูบริหารระดับกอง  
มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.16 และ ผูบริหารระดับงานมีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.38    

 
หลักฐาน : กผ.1.3-01 ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรกองแผนงาน ตอสภาพการทํางานในกอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ณ 31 พฤษภาคม 2558) 
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ชื่อตัวบงชี ้1.4 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 4  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                 
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับ 
สนุนท่ีมีการวิเคราะหขอ 
มูลเชิงประจักษ 

 การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ   
กองเปนไปตามระดับ Competency ท่ีคาด 
หวัง โดยในกลุมงานนโยบายและแผนมี 6 
Competency คือ 1. ความรูและความ 
สามารถเก่ียวกับการวางแผน  2. การคิดเชิงวิ 
เคราะห 3. ความสามารถในการประสานงาน 
4. ทักษะในการแกปญหา  5. ความรูและ
ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 6. จิตสํานึก
ดานคุณภาพ 

ซึ่งท้ัง 6 เรื่องขางตน เปนประเด็นท่ีกอง
ใหความสําคัญเปนพิเศษในการพัฒนาบุคลา 
กรสายสนับสนุนของกอง โดยนําเปนขอ
คําถามในการเตรียมทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลใหม  นอกจากน้ียังสนับสนุนให
บุคลากรในแตละงานเขารวมการฝกอบรมท่ี
หนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดรับ
มาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

กผ.1.4-01 : การกําหนด 
Common Competency 
รวมของกลุมงานนโยบาย
และแผน   
 
กผ.1.4-02 : รายงานการ 
พัฒนาบุคลากร 
 

 2. มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

กองแผนงานมีการสรรหา คัดเลือกและ
พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใส ตาม
กรอบแนวทางท่ีกองการเจาหนา ท่ีและ
มหาวิทยาลัยไดวางไว โดยในการรับบุคลากร
ใหมไดมีการระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(Job Specification) รวมท้ังความสามารถ 6 
Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฎิบัติงาน  
และมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน (Job 
Evaluation) ท่ีชัดเจน 

สวนการพัฒนาบุคลากรของกองไดวาง 

กผ.1.4-03 : ประกาศการ 
รับสมัครบุคลากรใหมของ
กอง 
 
กผ.1.4-04 : ประกาศการ 
คัดเลือกบุคคลเขาสูตํ า 
แหนงหัวหนางาน 
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ชื่อตัวบงชี ้1.4 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4) 
แผนใหสอดรับกับ Competencies กลุมงาน
วิเคราะหฯ และแผนยุทธศาสตรของกองใน
ประเด็นยุทธศาสตรมุงพัฒนาคนใหเกง 

 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุข 
ภาพท่ีดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เรื่องสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ
สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร สวนใหญจะ
ดําเนินการในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี 
เปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานภายใตคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมสรางความผูกพันองคกร  และการ
เขารวมเปนหนวยงานนํารองในโครงการ 
Happy Work Place  ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  ตามโครงการ
แผนงานสรางเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตการ
ทํางานองคกรภาครัฐ (Quality of Work Life 
for Public Sector Program)  รวมท้ังการจัด
โครงการตรวจสุขภาพประจําป  โครงการ
กระเชาเยี่ยมไข และเยี่ยมญาติบุคลากรสาย
ตรงท่ีโรงพยาบาล  และการจัดทําประกันภัย
อุบัติเหตุ  นอกจากน้ี ในสวนของกองยังมีการ
ใหยืมเงินกรณีฉุกเฉิน 

กผ.1.4-05 : การเขารวม
โครงการ " นั ก ส ร า ง สุ ข    
องคกร (นสอ.)" 
 

 4. มี ระบบการติดตามให
บุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจาก
การ พัฒนามาใช ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

กองแผนงานมีแนวทางหรือวิธีการติดตาม
ประเมินผลการอบรมหรือการพัฒนาของ
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู
และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฎิบัติงาน หรือปรับปรุงงาน โดยใชกลไกการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการ
พัฒนา โดยกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกอง 

กผ.1.4-06  : ขอมูลการ
เขารวมอบรมสัมมนาของ
บุคลากรในกอง 

 5. มีการใหความรูดานจรรยา 
บรรณแกบุคลากร และดูแล
ควบคุมให บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

มหา วิทยาลั ยมี ก า ร ให ค วามรู ด าน
จรรยาบรรณแกบุคลากรผานทางคูมือจรรยา 
บรรณ และกองการเจาหนาท่ีไดมีการให
ความรูในหัวขอรูไวไกลโทษ ผานทางกองการ
เจาหนาท่ี  

กผ.1.4-07 : เอกสารคูมือ 
จรรยาบรรณ 

 6. มีการประเมินผลความ 
สําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

กองแผนงานมีการเตรียมประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดใน
โครงการพัฒนางาน 

 

 7.  มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

กองแผนงานยังไมมีการนําผลการประ 
เมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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ชื่อตัวบงชี ้1.5 : การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

                                  
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัด 
การความรูท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของหนวยงาน
อย า งน อยครอบคลุม  2 
พันธกิจ 

ในป  2557 กองแผนงานกําหนด
ประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ
ความรู 2 เรื่อง คือการปฏิบัติงานเพ่ือสราง
สุขในองคกร และการพัฒนาพัฒนาบุคลา 
กรใหมีทักษะ จิตบริการและจิต วิทยาการ
สื่อสารท่ีดี ซึ่งจะสอดคลองกับพันธกิจเรื่อง
การพัฒนางานใหเร็ว และการพัฒนาคนให
เกง 

โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการสวนใหญเปน
การเขารวมงาน/โครงการตาง ๆ ในกิจ 
กรรม สนอ.สัมพันธอยางตอเน่ือง รวมท้ังมี
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมนุษย
สัมพันธกับการทํางานเปนทีม รวมกับ
หนวยตรวจสอบภายใน และสํานักงานประ 
กันคุณภาพ กิจกรรมดังกลาวสรางความ
ความเขาใจ ความรวมมือ ความสัมพันธอัน
ดีระหวางบุคลากรภายในกองและระหวาง
หนวยงานใน สนอ.มากยิ่งข้ึน  

สําหรับเรื่องการจัดการความรู กองจะ
เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการประ 
ยุกตใชระบบ IT โดยแตละงานจะจัดระบบ
จัดการเอกสารท่ีเปดใหบุคลากรในกอง
สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได โดยใช 
share-point Dropbox และอ่ืน ๆ รวมท้ัง
จัดประชุมสัมมนารวมกัน  และการสื่อสาร
รูปแบบตาง ๆ  

กผ.1.5-01  : แนวทางการ
จัดการความรูกองแผนงาน 
ป 2557 

 2. กําหนดบุคลากรกลุ มเป า 
หมายท่ีจะพัฒนาความรูและ
ทักษะตามประเด็นความรู ท่ี
กําหนดในขอ 1 

กองแผนงานไดกําหนดใหบุคลากรใน
กองเปนกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู
และทักษะ ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดใน
ขอ 1 

กผ.1.1-01 : เอกสารแผน 
กลยุทธกองแผนงาน  มหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ชื่อตัวบงชี ้1.5 : การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (สกอ.7.2) 
 3. มี ก า ร แบ งป น และแล ก 

เปลี่ยนเรียนรูจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติ ท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดใน
ขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด 

กองแผนงานสนับสนุนใหบุคลากรของ
กองเปนผูมีประสบการณตรง โดยจัดใหมี
การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
อยางสม่ําเสมอผานการปรึกษาหารือรวม 
กัน การประชุมกอง การประชุมหัวหนา
งาน และการอบรมสัมมนา พรอมท้ังมีการ
สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพ่ีอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในสวนท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ และในสวนท่ีเปนไปตามศักย 
ภาพของแตละคน 

กผ.1.5-01  : แนวทางการ
จัดการความรูกองแผนงาน 
ป 2557 

 4. มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดใน
ขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร 
(Explicit Knowledge) 

กองแผนงานมีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู อ่ืน ๆ โดย
จัดทําเปนงานในลักษณะตาง ๆ เพ่ือเผย 
แพรผาน web ของกองแผนงาน และท่ีประ 
ชุมกองแผนงาน 

 

กผ.1.5-01  : แนวทางการ
จัดการความรูกองแผนงาน 
ป 2557 
กผ.1.5-02  : 
http://www.planning.ps
u.ac.th/index.php 
/2009-10-27-08-25-39 

 5. มีการนําความรูท่ีไดจากการ 
จั ดการความรู ใ นป ก า ร 
ศึกษา ปจจุบันหรือปการ 
ศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลาย
ลั ก ษ ณ อั ก ษ ร  (Explicit 
Knowledge)  และจากความ 
รูทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (Tacit Knowledge) ท่ี
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

กองแผนงานมีการนําความรูท่ีไดจาก
การจัดการความรู สรุปเผยแพรในกอง 
ผานทาง share point เพ่ือใหบุคลากรนํา 
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

 
 

http://www.planning.psu.ac.th/index.php
http://www.planning.psu.ac.th/index.php
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ชื่อตัวบงชี้ 1.6 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 4  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธ
กิจหลักของหนวยงานรวม
เปนคณะ กรรมการหรื อ
คณะทํางาน 

กองแผนงานมีคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูอํานวยการกองแผนงาน และ
ตัวแทนจากทุกงานรวมเปนคณะทํางาน 

กผ.1.6-01 : รายช่ือคณะ 
ทํางานบริหารความเสี่ยง
กองแผนงาน 

 
 

2. มีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอ 
ใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 
2 ด า น ต า ม บ ริ บ ทข อ ง
หนวยงานจากตัวอยางตอ 
ไปน้ี 
*ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 
อาคารสถานท่ี) 
*ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของหนวยงาน 
* ความเสี่ยงดานนโยบาย 
กฎ หมาย ระเบียบขอบังคับ 
*ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ 
งาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบ 
งาน ระบบประกันคุณภาพ 
* ความเสี่ยงดานบุคลากร
และความเสี่ยงดานธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยา 

กองแผนงานมีการประเมินความเสี่ยง
ตามวิธีท่ีกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การ
นํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิง
ปฏิบัติและใชแบบประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยในการคาด 
การณความเสี่ยง การระบุปจจัยเสี่ยง และ
การประเมินความเสี่ยงกําหนดตามแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพภายใน (SAR) ของคณะ 
กรรมการท่ีตรวจประเมินคุณภาพในกอง
แผนงาน ประจําปการศึกษา  2556  รวมกับ
ความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ เชน ความเสี่ยงดาน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
    ในการวิเคราะหระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในกองแผนงาน  
พบวา ความเสี่ยงหลายดานมีการควบคุมใน
ระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือสํานักงาน
อธิการบดี  ดังน้ันการระบุความเสี่ยงดัง 
กลาวจึงวิเคราะหเฉพาะปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติงาน  และการ
บริหารงานของกอง ในระดับท่ีหนวยงาน

กผ.1.6-01 : รายช่ือคณะ 
ทํางานบริหารความเสี่ยง 
กองแผนงาน 
 
กผ.16-02 : รายงานการ 
ติดตามแผนการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบ 
คุมภายใน สําหรับงวดตั้ง 
แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  2558 
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ชื่อตัวบงชี้ 1.6 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
บรรณของบุคลากร 
 * ความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก 
* อ่ืน ๆ เชน การบริหารของ
หนวยงาน 

ควบคุมได         
  

 
 

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได
จากการวิเคราะหในขอ 2 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงในดาน
ตาง ๆ เชน ดานทรัพยากร ดานยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของหนวยงาน ดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ดานการปฏิบัติ 
งาน ดานบุคลากร และดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร และ
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก พบวา 
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีตองพัฒนาเรงดวน ตามรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในกองรอบป 
2556 มีโอกาสและผลกระทบสูงอยู ใน
ลําดับตน ๆ จึงไดนําขอเสนอดังกลาวมา
พิจารณาดําเนินการเรงพัฒนาในทุกประ 
เด็น  

กผ.1.6-03 : แผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง 

 
 
 

4. มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

กองแผนงานมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
เตรียมดําเนินการตามแผน 

กผ.1.6-03 : แผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง 

 
 

5. มีการติดตาม และประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตอมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 
 

กองแผนงานมีการติดตาม และประ 
เมินผลการดําเนินงานตามแผน และราย 
งานตอมหาวิทยาลัยประจําทุกปตามรอบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

กผ.1.6-03 : แผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง 
กผ.1.6-04 : รายงานการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 

6. มีการนําผลการประเมิน 
แล ะข อ เ ส นอแนะจา ก
ผูบริหารไปใชในการปรับ
แผนหรือวิ เคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป 
 

นําขอเสนอแนะจากผูบริหารและผล
การประเมินความเสี่ยงไปใชในการปรับ
แผนดําเนินงานและใชเปนขอมูลสําหรับ
การกําหนดความความเสี่ยงในปถัดไป 

กผ.1.6-03 : แผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง 
กผ.1.6-04 : รายงานการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2557 
 

 -26- 

 
ชื่อตัวบงชี ้1.7 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.8.1) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีการจัด ทําคํ าของบ 
ประมาณท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยุ ท ธ ข อ ง
หนวยงาน 

กองแผนงานจัดทําคําของบประมาณ
ของกองท้ั งงบประมาณแผนดินและงบ 
ประมาณเงินรายได โดยการจัดทําจะสอด 
คลองกับแผนจัดทํางบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของกองเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัยภายใตผลผลิต : ผูสําเร็จการ 
ศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํา 
หรับงบประมาณแผนดิน) และงานนโยบาย
และแผน (สําหรับงบประมาณเงินรายได) 

กผ.1.7-01 :  เอกสารคําของบ 
ประมาณแผนดิ นและเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ 
2557 

 
 

2. มี แ น ว ท า ง บ ริ ห า ร
ทรัพยากรทางดานการ 
เงิน หลักเกณฑการจัด 
สรร และการวางแผน 
การใชเงินอยางมีประ 
สิทธิภาพ โปรงใส ตรวจ 
สอบได 

ในการจัดทําคําของบประมาณประจําป
ของกองแผนงานจัดทําตามนโยบายและ
กําหนดการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัด 
แบงงบประมาณเปนหมวด ประเภท และ
รายการ  และกองแผนงานมีการบริหารงบ 
ประมาณตามกรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย โดยผานการอนุมัติตามอํานาจ
ของผูบริหาร  สําหรับการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานจะผานกระบวนการตรวจสอบจาก
กองคลัง ซึ่งมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจ 
สอบได 

 ในสวนหลักเกณฑการจัดสรรงบ 
ประมาณ  กองยังไมมีหลักเกณฑเฉพาะ 
เน่ืองจากทรัพยากรทางการเงินท่ีกองไดรับ
น้ันมาจากการจัดสรรของฝายบริหาร มหา 
วิทยาลัยท่ีดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  
ซึ่งสวนใหญเพ่ือรองรับภาระงานประจํา  และ
มีการจัดตั้งงบประมาณรองรับนโยบายใหม ๆ 
ของฝายวางแผน อน่ึงตัวบงช้ีน้ีกองแผน 

กผ.1.7-02  :   ทะเบียนคุมงบ 
ประมาณรายจายท้ังงบประ 
มาณแผนดิน และเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2557 
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ชื่อตัวบงชี ้1.7 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.8.1) 
งานมีภารกิจท่ีรับผิดชอบดํา เนินการในภาพ 
รวมของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดใน
ภารกิจในฐานะผู ขับเคลื่อนตัวบงช้ีของ
มหาวิทยาลัย  

 
 

3. มีงบประมาณประจําปท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น 
ปฏิบัติการในแตละพันธ
กิ จ  แ ล ะ กา ร พัฒ น า
หนวยงานและบุคลากร 

หลักการจัดทํางบประมาณ จะคํานึงถึง
พันธ จของกองเปนหลัก รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากงบประมาณ
รายจายท่ีผานมาเปนแนวทางการจัดทําคํา  
ขอ และคํานึงถึงความจําเปนในการใชจาย 
งบประมาณท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกองคกร โดยเฉพาะงบประมาณ
หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุท่ีบุคลากรของ
กองจะตองจายในการเดินทางไปรวมประชุม
เพ่ือรับทราบนโยบาย/รวมช้ีแจงขอมูลตาง ๆ 
ตอหนวยงานสวนกลางท่ีกทม.คอนขางสูงทํา
ใหงบประมาณสําหรับการพัฒนาหนวยงาน
และบุคลากรมีคอนขางจํากัด  

 

กผ.1.7-03   :  งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังงบประมาณแผนดิน 
และเงินรายไดประจําปงบ 
ประมาณ 2557  

 
 

4. มีการจัดทํารายงานทาง 
การเงินอยางเปนระบบ 
และรายงานตอผูบริหาร
ของหน วยงานอย า ง
นอยปละ 2 ครั้ง 

      กองแผนงานมีการจัดทํารายงานขอมูล
การเงินของกอง โดยมีการบันทึกขอมูลทุก
ครั้งท่ีมีการเบิกจาย ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ยอดเงินใชไปและยอดเงินคงเหลือไดตลอด 
เวลา 

 

กผ.1.7-02  :   ทะเบียนคุมงบ 
ประมาณรายจายท้ังงบประ 
มาณแผนดินและเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2557 
กผ.1.7-04  :  ฐานขอมูลการ 
เ งินประจํ าป งบประมาณ 
2557 

 
 
 

5. มีการนําขอมูลทางการ 
เงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินของ
หนวยงานอยางตอเน่ือง 

กองแผนงานมีการนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
แสดงสถานะทางการเงินของกอง เพ่ือใช
ประกอบการขออนุมัติใชจายเงินตามภารกิจ 
และประกอบการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําป 

 

กผ.1.7-05 :เปรียบเทียบราย 
จายงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอกทํา
หนาท่ีตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระ 
เบียบและกฎเกณฑ ท่ี
สถาบันกําหนด 

1) งานธุรการ กองแผนงานจะทําหนา 
ท่ีตรวจสอบเบ้ืองตนในเรื่องอํานาจการอนุมัติ
และหลักฐานการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย กอน
สงกองคลังตรวจสอบเพ่ือเบิกจาย 

2) หนวยตรวจสอบภายใน จะตรวจ 
สอบและติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

กผ .1 .7-06 ระเ บียบกระ 
ทรวงการคลัง ประกาศ บัน 
ทึกสั่งการ คําสั่ง 

1. คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

2. คาใชจายในการฝกอบรม  
การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ 

3. บันทึกขอความการอนุมัติ
การเดินทางไปราชการโดย



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2557 
 

 -28- 

ชื่อตัวบงชี ้1.7 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.8.1) 
เครื่องบิน 

4 . คํ า สั่ ง ม อ บ อํ าน า จ ให ผู 
อํานวยการกอง 

 
 
 
 
 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากราย 
งานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
 

การติดตามผลการใชเงิน  และการนํา
ขอมูลไปใชในการวางแผน และการตัดสินใจ 
ในสวนของกองมีระบบการคุมยอดงบประ 
มาณรายจายท้ังงบประมาณแผนดินและเงิน
รายได โดยแสดงขอมูลการใชเงิน และงบประ 
มาณคงเหลือประกอบการขออนุมัติใชเงิน 
และขออนุมัติเบิกจายทุกครั้ง เพ่ือควบคุม
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจาย 

 

กผ.1.7-02 ทะเบียนคุมยอด 
กผ.1.7-05 เปรียบเทียบราย 
จายงบประมาณแผนดินและ
เงินรายได 
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ตัวบงชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
8 ขอ 8 ขอ 4  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      

ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในท่ีเหมาะสม และ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

กองแผนงานมีการดําเนินการตามกลไก
การประกันคุณภาพภายในกอง โดยมีการ
กําหนดแผนการจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองตามแผนปฎิบัติ
การของมหาวิทยาลัย และการดําเนินกิจ 
กรรมของกองแผนงาน พรอมท้ังมีการแตง 
ตั้งตัวแทนผูบริหารงานคุณภาพ (QMR) และ
คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือรับผิดชอบและประ 
สานงานดานคุณภาพท้ังในระดับมหาวิทยา 
ลัย และระดับกองอยางตอเน่ือง 

กผ.1.8-01 : คณะกรรมการ
จัดทํารายงานประจําปประเมิน 
คุณภาพ    

 
 

2. มีการกําหนดนโยบาย
และใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน 

ในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพ กองแผนงานไดแตงตั้งคณะกรรม 
การการประกันคุณภาพของกองแผนงาน ประ 
กอบดวย ผูอํานวยการกอง เปนประธาน คุณ
มาลี หังสพฤกษ เปน QMR ของกอง และ
หัวหนางานแตละงาน เปนคณะกรรมการ
โดยตําแหนง และผูแทนของแตละงานงาน
ละ 1 คนเปนกรรมการรวม  ทําหนาท่ีในการ
วางแผนการทํางาน เสนอความเห็นในการ
ทํางาน ดูแล ประสานงาน และทํางานรวม 
กันในการจัดการประกันคุณภาพ ท้ังในสวน
ของการเก็บขอมูล การเขียนรายงานการประ 
เมิน กระบวนการกําหนดแนวปฏิบัติดาน
ประกันคุณภาพ  ซึ่งบุคลากรของกอง มีสวน
รวมทุกกระบวนการผ านท่ีประชุมกอง  
ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนา โดยการนําความเห็นหรือขอแนะนํา
จากผูประเมินมาทบทวนและปรับปรุงการ

กผ.1.8-01 : คณะกรรมการ
จัดทํารายงานประจําปประเมิน 
คุณภาพ    
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ทํางานอยางตอเน่ือง 

 
 

3. มีการ กําหนดตั วบ ง ช้ี
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ
ของหนวยงาน (ตัวบงช้ี
เฉพาะ) 

ในปการศึกษา 2557  กองไดกําหนด
ตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการตามแนว
ทางการดําเนินการประกันคุณภาพของ
หนวยงานสนับสนุน ท่ีรายงานตัวบงช้ีรวม 9 
ตัวบงช้ี ซึ่งเปนตัวบงช้ีท่ีสะทอนภารกิจรวม
ของหนวยงาน  และรายงานตัวบงช้ีภารกิจ
เฉพาะจํานวน 5 ตัวบงช้ี เปนตัวบงช้ีเดิม
ท้ังหมด แตมีบางตัวบงช้ีท่ีมีการปรับปรุง
เกณฑบางตัวใหชัดเจนข้ึน  โดยท้ัง 5 ตัวบงช้ี
มีความสอดคลองกับการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กองและภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน 

กผ.1.8-02 : รายงานประจํา 
ปการประเมินคุณภาพ กอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร 
ประจําปงบ ประมาณ 2557    

 
 

4 มีการดําเนินงานดานการ
ประ กั นคุ ณภาพการ 
ศึกษาภายในท่ีครบถวน
ประกอบดวย 1) การควบ 
คุม ติดตามการดําเนิน 
งาน และประเมินคุณ 
ภาพ  2) การจัดทําราย 
งานประจําป ท่ีเปนราย 
งานประเมิ นคุณภาพ
เสนอต อสถาบันตาม
กําหนดเวลา โดยเปนราย 
งานท่ีมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีสถาบันกําหนด  
และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานของหนวย 
งาน 

กองแผนงานการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในครบถวน ท้ังการควบ 
คุม ติดตาม ตรวจสอบ และรับการประเมิน
คุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มีความเห็นวา “กองแผนงาน 
อาจไมมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน แต ใหจัดทํา
รายงานท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเปน
รูปธรรม (Performance Report) ตาม
คําแนะนําของคณะ ซึ่งควรเปนการริเริ่ม
ทดลองทําเปนหนวยงานแรก โดยกองแผนงาน
และจัดประเมินความเหมาะสมตอไป”  ดังน้ัน 
กองจึงไดมีการระดมสมองเพ่ือศึกษาหา
รูปแบบท่ีเหมาะสม ในการประเมินตนเอง
สําหรับกองแผนงาน เพ่ือใหสามารถจัดทํา
รายงานท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเปน
รูปธรรม (Performance Report) ควบคูกับ
การประเมินตนเองในรูปแบบเดิม 

การหารือในท่ีประชุมกอง และการ
ดําเนินงานในรูปคณะทํางาน เพ่ือศึกษา
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในกอง ไดมีการทดลองวางรูปแบบ
ประเมินเปน 2  รูปแบบ คือ 

รูปแบบแรก กําหนดประเด็นประเมิน
คุณภาพ ในมุมมองดาน Input  Process  
และ Output  ดังรูป 

 

กผ.1.8-02 : รายงานประจํา 
ปการประเมินคุณภาพ กอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประจําปงบประมาณ 2557 
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รูปแบบท่ีสอง เปนการประยุกตใช TQA 

ในการวางระบบการประเมินภายใน  

 
 
ขณะน้ี ไดมีขอตกลงรวมกันท่ีจะเลือก

การประยุกตใช TQA เปนกรอบในการวาง
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในกอง   

 
 

 
5 มีการนําผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภาย 
ในมาปรับปรุงการทํา 
งาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนิน งาน
ตามตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธทุกตัวบงช้ี 
 

กองแผนงานมีการทบทวน และนําผล
จากการประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนา
คุณภาพในแตละป มาประชุมเพ่ือวิเคราะห
และพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวน
ท่ีรับผิดชอบของแตละงาน/บุคคล 

กผ.1.8-03 :  รายงานประจํา 
ปการประเมินคุณภาพ  กอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ป ร ะ จํ า ป  2556  แ ล ะ ป 
2557 

 
 

6 มีระบบสารสนเทศท่ีให
ขอมูลสนับสนุนการประ 
กันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

กองแผนงานมีระบบฐานขอมูลรวมท่ีใช
รวมกันระหวางงาน และมีการรวมสนับสนุน
ขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย โดยในแตละงานจะมี
บุคลากรรับผิดชอบรวบรวมขอมูลตาม
ภารกิจของตนเอง ตามขอบขายภาระงานท่ี
ใชประกอบการวิเคราะหสังเคราะหในขอบ 
ขายหนาท่ีของแตละงาน  โดยขอมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานในระดับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับ
คณะ/หนวยงานสวนใหญไดเผยแพรไวบน
เว็บไซตของกองแผนงาน 

กผ.1.8-04 : Website กอง 
แผนงาน 
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7 มีสวนรวมของผูมีสวนได

ส วนเสียในการประกัน 
คุณภาพการศึกษา โดย 
เฉพาะผูใชบริการตาม
พันธกิจของหนวยงาน 

กองแผนงานมีสวนรวมในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ใน
ลักษณะการเปนกรรมการ เชน กรรมการ
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะผูรับผิดชอบตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย  
กรรมการชุดผูรวบรวมขอมูลสวนกลาง (ท่ี
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานในระบบ CHE QA 
Online) และอ่ืนๆ   

 

กผ.1.8-05 :   รายช่ือกรรมการ
รวบรวมขอมูลสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

8 มี เ ค รื อข า ยการแลก 
เปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประ กั นคุ ณภาพการ 
ศึกษาระหวางหนวยงาน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

        กองแผนงานมีสวนรวมในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ใน
ลักษณะการเปนกรรมการ เชน กรรมการ
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะผูรับผิดชอบตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย  
กรรมการชุดผูรวบรวมขอมูลสวนกลาง (ท่ี
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานในระบบ CHE QA 
Online) และอ่ืนๆ   
 

กผ.1.8-06: ระบบ CHE QA  
Online  
กผ.1.8-07: Loop ของกอง 
แผนงานท่ี psu-moe0521. 
06@group.psu.ac.th 
กผ.1.8-08 : Loop ของนัก 
วิเคราะหท่ี psu-analyze-
loop@group.psu.ac.th 

 9 มี แนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี หรื อ
งานวิจัยดานการประกัน
คุ ณภาพ ท่ี หน วยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนํา 
ไปใชประโยชน 

กองแผนงานมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในลักษณะ
การเปนกรรมการ เชน กรรมการระบบประ 
กันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในฐานะผูรับ 
ผิดชอบตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย  กรรมการ
ชุดผูรวบรวมขอมูลสวนกลาง (ท่ีจัดเก็บขอ 
มูลพ้ืนฐานในระบบ CHE QA Online) และ
อ่ืน ๆ   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:psu-moe0521.%2006@group.psu.ac.th
mailto:psu-moe0521.%2006@group.psu.ac.th
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ชื่อตัวบงชี้ 1.9 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกณฑการประเมิน : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 80.0  เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 
ตัวต้ัง 5 รอยละ 72.1 
ตัวหาร 80 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

80.00 72.1 4.51 บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  

ผลการดําเนินงาน :   
กองแผนงานไดมีการประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการของกองแผนงาน ณ เดือนมิถุนายน 2558 ในรอบปการ 

ศึกษา 2557 (ตั้งแต 1 มิย. 57–31 พ.ค. 58) เปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะหผลความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของกองแผนงาน และรับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชบริการ โดยมีการรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสํารวจ ท่ีได
สงใหผูรับบริการทราบ ทาง e-mail  และประเมิน on-line ผาน web กองแผนงานตาม URL https://goo.gl/CwPruP   

ผลการประเมิน  จากผูตอบแบบประเมินจํานวน 122 ชุด สรุปไดวา ผูประเมินใหคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 
7.21 หรือพึงพอใจปานกลาง  ซึ่งเมื่อเทียบกับคะแนนประเมินของปท่ีผานมาพบวาคะแนนต่ํากวาปท่ีผานมา (คะแนนประเมิน 
ณ เดือนมิถุนายน 2557 และเดือนมิถุนายน 2556 ไดคะแนน 8.51 และ 8.62 ตามลําดับ)  ท้ังน้ีผูท่ีตอบแบบประเมินรอยละ 
63.9 ใหคะแนนความพึงพอใจท่ีระดับมากถึงมากท่ีสุด (คะแนนระดับ 8 ข้ึนไป)  เมื่อพิจารณาการรับบริการจากกองแผนงาน 
พบวา ผูตอบแบบประเมินท่ีเคยไดรับบริการจากกองแผนงาน ในรอบ 1 ปท่ีผานมา (ระหวาง 1 มิ.ย. 57 – 1 พ.ค. 58) มี
จํานวน 70 คน หรือรอยละ 57.4 ของผูตอบประเมินท้ังหมด และเปนผูไมเคยไดรับบริการจากกองแผนงาน 52 คน หรือรอย
ละ 42.6 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินจากท้ังสองกลุม พบวา คะแนนประเมินของกลุมผูท่ีเคยมารับบริการจากกองแผน 
งาน สูงกวาคะแนนประเมินของผูท่ีไมเคยมารับบริการจากกองแผนงาน  (คะแนนเฉลี่ย 7.71 และคะแนนเฉลี่ย 6.54) 

 
คะแนนประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na คาเฉลี่ย 

ผูท่ีไมไดรับบริการจากกองฯ ในป 2557 2 - 1 2 10 6 14 13 1 3 - 6.54 
ผูท่ีไดรับบริการจากกองฯ ในป 2557 - - 1 2 5 1 16 22 20 3 - 7.71 

รวมผูตอบแบบประเมนิท้ังหมด 2 - 2 4 15 7 30 35 21 6 - 7.21 
 

หลักฐาน :   
กผ 1.9-01 : รายงานผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร ม.อ. ตอการใหบริการของกองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้เฉพาะของกองแผนงาน  
ชื่อตัวบงชี้ 2.1 : สัมฤทธิผลของระบบแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้; ตัวบงช้ีกระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 กองแผนงานจะดําเนินการทวนสอบตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จากการประมวลขอมูลสําคัญในรอบ
ปและสังเคราะห เพ่ือนําเสนอทีมบริหารและองคประชุมท่ีเก่ียวของตาง ๆ เปนการยืนยันถึงความเหมาะสม และทันสมัยของ
ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรท่ีระบุไว เพ่ือนําเขาสูกระบวนการจัดทําแผนระยะปานกลาง 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานใชระบบและกลไกในการขับเคลื่อนใหทุกองคประกองของแผนฯ  มีกระบวนการดําเนินงานไปได
อยางสมบูรณตามเปาหมายและกลยุทธของแผนฯ  รวมท้ังจัดระบบและกลไกเพ่ือรองรับปจจัยเก้ือหนุนท่ีสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานตาง ๆ รวมกันดําเนินงานใหบรรลุสัมฤทธิผลตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเข็มมุง
ท่ีกําหนดไว 
 

เกณฑการประเมิน : 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ) ม ี(√) หรือ ไมม ี( X ) มีการดําเนินการครบถวนตามประเด็นและตามหัวขอท่ีกําหนด 

ประเด็น 1  Policy Improvement 
1. มีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว และกลไกการทวนสอบท่ีเหมาะสม สม่ําเสมอ 
2. มีกลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 3-5 ป และนําสูการปฏิบัต ิ
3. มีกลไกการถอดแผนยุทธศาสตรสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ประเด็น  2 Development Control 
4. มีกลไกการขับเคลื่อนเชิงระบบเพ่ือใหมีการพัฒนาตามแผน 

ประเด็น 3 Perform Work 
5. มีระบบและกลไกการตรวจสอบ และยืนยันความพรอมในการดําเนินงานตามแผนฯ 

ประเด็น 4 Checking and Corrective Action 
6. มีระบบการรายงานการดําเนินงาน และประเมินสัมฤทธิผลการพัฒนา 
7. มีกระบวนการถอดบทเรยีน สังเคราะหกระบวนการเรียนรูสูการกําหนดนโยบาย 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ
ประเด็น 1 และ 2 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 4 ประเด็น 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 4 ประเด็น 

5 ขอข้ึนไป 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
มีการดําเนินการ 
ครบ 4 ประเด็น 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 4 ประเด็น 

5 ขอข้ึนไป 

5   บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

                         
 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 ประเด็น Policy Improvement  
 
 

1. มีทิศทางการพัฒนามหา 
วิทยาลัยระยะยาว และ
กลไกการทวนสอบ ท่ี
เหมาะสมสม่ําเสมอ 

        สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําแผน
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2560-2575) ข้ึน เพ่ือเปนรอบ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในอีก 15 ป  โดย
มอบหมายให ศ.ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย เปนผูรับผิด  

กผ. 2.1 – 01 : มติสภาวิทยา 
ลั ย ในคราวประ ชุมครั้ ง ท่ี  
362 (9/2557) เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2557 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   ชอบหลักในเรื่องน้ี โดยมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก

ในการดําเนินการ ดังน้ี 
1. แต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทํ าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ป และมีการประชุม
ไปแลว 1 ครั้ง 

2. ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะ/
หนวยงาน โดยผานคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทําแผนระยะ
ยาวตอไป 

3. วิ เ ค ร า ะ ห ส ภ า พแ ว ด ล อ ม ท่ี ค า ด ว า จ ะ
เปลี่ยนแปลงในอีก 15 ปขางหนา 

กผ.2.1-02 : คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผน 
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 
15 ป พ.ศ. 2560-2575 มหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร 
กผ. 2.1–03 : ไฟลขอมูลทิศ 
ทาง/แนว โนมอนาคตตาง ๆ 

 2. มีกลไกการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 3-5 
ป และนําสูการปฏิบัติ 

กองแผนงานไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การรวมกับทีมบริหารใหม (วาระ 2) ยกรางแผน 
พ ัฒนามหาว ิทยาล ัย  เ พื ่อจะใช เป นแผนย ุทธ 
ศาสตร การพัฒนาในชวงปลายปพ .ศ .2558 - 
2561 โดยมีกลไก ดังน้ี 

1. ระดมความคิดเห็นจากทีมบริหารในการกํา 
หนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และ
ตัวช้ีวัด 

2. ระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมคณบดีตอ
แผนพัฒนามหาวิยาล ัยระยะ 3 ป (พ .ศ. 
2558-2561) 

3. เสนอแผนพัฒนาระยะ 3 ป ต อสภามหา 
วิทยาลัยเพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

4. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยรองอธิการ 
บดีกําหนดโครงการในภาพรวมเพื ่อตอบ 
สนองกลยุทธจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ
ประจํา 4 ป และถายทอดโครงการไปสูคณะ 
/หนวยงานเพื่อกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง
กับกลยุทธและโครงการในภาพรวมในแตละ
ปงบประมาณ 

  

กผ. 2.1 – 04  : แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2558-
2561 
กผ. 2.1 – 05  :รายงานการ
ประชุมคณบดีนัดพิเศษ 
กผ .2 .1-06 : มติสภามหา 
วิทยาลัย เรื่องแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร 
พ.ศ. 2558-2561 
กผ.2.1–07 : แผนปฏิบัติ
ราชการประจํา 4 ป 

 3. มีกลไกการถอดแผนยุทธ 
ศาสตรสูการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

ดําเนินการถอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนปฏิบัติการเฉพาะดานของป 
พ.ศ.2556-2558 เชน  

- แผนปฏิบัติการอาเซียนป พ.ศ.2556-2558 ; 
ซึ่งกองแผนงานไดนําเสนอท่ีประชุมคณบดีเห็นชอบ
แลวและทําแผนปฏิบัติการอาเซียนสวนยอยนําเสนอ 
ศอ.บต. อีกชองทางแลวดวย (กผ.2.1–08) 

- แผนการเปดสาขาวิชาใหม ป พ.ศ.2556-
2561 ; กองแผนงานไดออกแบบกระบวนการใหมใน
การจัดทําแผนการเปดสาขาวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับ  

กผ. 2.1 – 08  :  แผนปฏิบัติ
การอาเซียนพ.ศ.2556-2558 
กผ. 2.1 – 09 : ไฟลเอกสาร
ขอเสนอเชิงหลักการการขอ
เปดสาขาวิชาใหมในชวงป 
2556-2561  
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   บทบาท อํานาจหนาท่ี ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนด 

ใหมีสภาวิทยาเขตท้ัง 5 วิทยาเขตข้ึน (กผ.2.1–09) 
- แผนการรับนักศึกษา ป พ.ศ.2557-2561 ; 

กองแผนงานไดจัดทําแผนการรับนักศึกษาใหม
รวมกับคณะเพ่ือใหเห็นถึงปริมาณงานและขอบเขตท่ี
จะเพ่ิมข้ึนท้ังสาขาวิชาเดิมในทุกระดับการศึกษาท่ี
เปดสอนอยูเดิมและสาขาวิชาใหม (กผ.2.1–06)   
 

 

 ประเด็น Development Control  
 4. มีกลไกการขับเคลื่อนเชิง

ร ะ บ บ เ พ่ื อ ใ ห มี ก า ร
พัฒนาตามแผน 

ในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแผนท่ี
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน กองแผนงานเขาไปมีบท 
บาทในการขับเคลื่อนเชิงระบบ ในลักษณะตาง ๆ 
ซึ่งในรอบป 2557 จะประกอบดวย  

1) การดําเนินงานโครงการความเปนเลิศ ณ 
ป 2557 มี 2 โครงการ คือ โครงการความเปนเลิศ
ชีวเคมี โครงการความเปนเลิศระบาดวิทยา  

3) วางระบบการจัดตั ้งสวนงานใหม ; เปน
การวางระบบกระบวนการเพ่ือการเสนอขอตั้งสวน
งานใหมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดรับกับ 
ประกาศ ฯ กกอ. 

4) สนับสนุนการตั้งหนวยงานใหม ลักษณะ
การดําเนินการจะเปนท้ังลักษณะยกรางโครงการ
จัดตั้งและการวิเคราะหโครงการและการขอกําหนด
โครงสรางระดับคณะ - ระดับภาควิชา – ระดับงาน 
ในรอบป 2557 ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตตรัง ภาควิชากายภาพบําบัด โครงการศูนย
นวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือบูรณาการและเสริมสราง
ความรวมมือกิจการมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต
อิสลามศึกษา  

5) วางระบบและวิเคราะหการเกิดบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งเปนหนวยงานใหมท่ีรวม
ศาสตรตั้งแต 2 ศาสตรข้ึนไป ในป 2557 ไดมีการ
จัดตั้ง IGS ไปแลว 3 หนวยงาน ประกอบดวย IGS
วิทยาศาสตรระบบโลกและการจัดการภัยพิบัติอันดา
มัน IGS ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ 
และ IGS ระบบพลังงาน 
 5) การจัดทํา/ปรับปรุงแกไขรางขอบังคับฯ วา
ดวยการบริหารและการดําเนินการตามขอบังคับฯ 
เปนการศึกษาวางรูปแบบการบริหารและหาขอสรุป
รวมกับผูรับผิดชอบเพ่ือจัดระบบ 
 
 

กผ.2.1–10 : โครงการความ
เปนเลิศ 
กผ.2.1-11: เอกสารวิเคราะห 
หนวยงานใหมในรอบป 2557 
กผ.2.1-12 : ระบบบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 ประเด็น Perform work  
 5. มีระบบและกลไกการ

ตรวจสอบ และยืนยัน 
ความพรอมในการดํ า 
เนินงานตามแผนฯ 

กองแผนงานตองทําหนาที่กํากับการดําเนิน 
งานตามประเด็นของแผนฯ ใหมีความสอดคลอง
กับทร ัพยากรที่ได ร ับการจ ัดสรรเพื ่อไมใหเก ิด
ปญหาขอติดขัดในการดําเนินงานของคณะ/หนวย 
งานตาง ๆ จนเกิดผลกระทบเชิงลบ ประกอบดวย 
  -  การพิจารณาความพรอมในการเปดสาขา 
วิชาใหม  45 สาขาวิชา โดยกองแผนงานวิเคราะห
ความพรอมในทุกสาขาวิชาที่สภาวิทยาเขตแตละ
แหงเห็นควรใหบรรจุแผนฯ กอนดําเนินการราง
หลักสูตร 

- การย ืนยันการร ับนักศ ึกษา ; ตามแผน
ปฏิบัติการกองแผนงานไดขอใหคณะ/หนวยงานท่ี
จ ัดการ เร ียนการสอนพิจารณาย ืนย ันการร ับ
นักศึกษาที่จะรับเขาใหมปการศึกษา 2559 และ 
2560 ภายหลังการรับทราบวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรและนําเสนอที่ประชุมคณบดีในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ให
ความเห็นชอบเพ่ือการประกาศรับตอไป 

 

กผ. 2.1 – 13  : ไฟลเอกสาร
การวิเคราะหความพรอมใน
การเปดสาขาวิชาใหม 
กผ. 2.1 – 14  : ไฟลเอกสาร
การยืนยันการรับนักศึกษา 
59-60  

 ประเด็น Checking and Corrective Action  
 6. มีระบบการรายงานการ

ดําเนินงาน และประเมิน
สัมฤทธิผล 

       กองแผนงานไดกําหนดแผนปฏิบัติการใน
การดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานไปบาง
บางสวน โดยในรอบป 2557 ประกอบดวย 

1. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัด
การศึกษาพิเศษ  

2. การรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (กพร.) 

พรอมกันนี้ไดเตรียมการออกแบบระบบการ
ประเมินสัมฤทธิผลการพัฒนาตามกรอบของแผน 
พัฒนาฯ ไวบางแลวบางสวน 
 

กผ. 2.1 – 15  : ไฟลเอกสาร
การรายงานผลการดําเนิน 
งานโครงการจัดการศึกษา
พิเศษ 

 7. มีกระบวนการถอดบท 
เรียนสังเคราะหกระบวน 
การเรียนรูสูการกําหนด
นโยบาย 

กองแผนงานโดยเฉพาะในสวนของงาน
วิเคราะหและประสานการวางแผน ไดพยายามใช
การแลกเปลี่ยนความคิดและหาขอสรุปรวมเปน
การจัดการความรูรวมกันในทีม  

แตในรอบป 2557 เปนการดําเนินการตอ
เน่ืองมาจากปที่ผานมา คือการพัฒนาตัวแบบการ
จัดระบบโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ ่งหากผานการยอมร ับจะนําไปสู การกําหนด
ประเด็นเชิงนโยบายตอไป 

 

กผ. 2.1 – 16  : ไฟลเอกสาร
การพัฒนาตัวแบบการจัด 
ระบบโครงสรางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้เฉพาะของกองแผนงาน  
ชื่อตัวบงชี้ 2.2 การจัดทําแผนทรัพยากรดานการเงินของมหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้; ตัวบงช้ีกระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
              มหาวิทยาลัยจะตองมีทรัพยากรดานการเงินมาใชในการพัฒนาและดําเนินงานของมหาวิทยาลัย กองแผนงานได
ดําเนินการจัดทําแผนทรัพยากรดานทางการเงินประจําปของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการจัดทํา มีแผนปฎิบัติการการ
จัดทํา การจัดทําใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน : 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ) ม ี(√) หรือ ไมม ี( X ) มีการดําเนินการครบถวนตามประเด็นและตามหัวขอท่ีกําหนด 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน การใชเงินอยางมปีระสิทธิ 

ภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบรหิารหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมลูทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอยาง

ตอเน่ือง 
6. มีการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมลูจากรายงานทางการเงินไปใชใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ  5   บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      
 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 

 
1. มีแผนกลยุทธทางการ 

เ งินท่ีสอดคลองกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
พัฒนามหาวิทยาลัย 

   กองแผนงานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
ทุก ๆ ดาน ท้ังดานการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแผนงบ 
ประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย ท้ังสวนของแผน
งบประมาณรายจายประจําปจากงบประมาณแผนดิน 
และแผนงบประมาณเงินรายได ซึ่ งกองแผนงานได
ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหา 
วิทยาลัย โดยรวมทุกแหลงงบประมาณท่ีสอด คลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจดานตาง ๆ  มเีปาหมาย 

กผ. 2.2-01 :  นโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยใน 
ชวงป พ.ศ. 2555-2559 
กผ. 2.2-02 :  แผนกลยุทธ  
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   การใหบริการท่ีชัดเจน รวมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ (แสดงอยูในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป) 
 

ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-03  : เอกสารงบ 
ประมาณรายจายประจําป 
2557 ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-04 : เอกสารงบ 
ประมาณเงินรายไดประจําป 
2557 ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

2. มี แ น ว ท า ง จั ด ห า
ทรัพยากรทางดานการ 
เงิน หลักเกณฑการจัด 
สรร และการวางแผน 
การใชเงินอยางมีประ 
สิ ท ธิ ภ า พ โ ป ร ง ใ ส 
ตรวจสอบได 

กองแผนงานเสนอแนวทางจัดหาทรัพยากรดาน
การเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการท่ี
ไดมาซึ่ งแหลงเงิน รวมท้ังวางแผนการใช เงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได  โดยแหลงทรัพยากร 
ดานการเงินของมหาวิทยาลัยมี 2 แหลงหลัก คือ 
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ซึ่งใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย  
ท้ังจากสองแหลงเงิน มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย
และแนวทางการจัดทําท่ีชัดเจน มีการวิเคราะหงบ 
ประมาณรายจายประจําป จาก 2 แหลงเงินหลักและ
แหลงอ่ืน ๆ เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และไดมี
การวางแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
โดยไดจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และสํานักงบประมาณไดสําเนาแผนดังกลาว
สงกรมบัญชีกลางและสํานักงานตรวจเงินแผนดินดวย  

 

กผ. 2.2-05  : นโยบายการ
จัดทํางบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ  2557 (รวม
ทุกแหลงเงิน) 
กผ. 2.2-06  : เอกสาร
วิเคราะหงบ ประมาณเงิน
รายได ปงบประมาณ 2557
เสนอสภามหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-07  : แผนปฏิบัติ
ง านและการ ใช จ าย งบ 
ประมาณป งบประมาณ 
2557 ท่ีสํานักงบประมาณ
ใหความเห็นชอบ 

 
 

3. มีงบประมาณประจํา 
ปท่ีสอดคลองกับแผน 
ปฏิ บัติการในแตละ
พันธกิจของมหา วิทยาลัย  

กองแผนงานรวมกับคณะ/หนวยงานไดจัดทํางบ 
ประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ ของคณะ/หนวยงาน
และมหาวิทยาลัย  

 
 

 

กผ. 2.2-08  : เอกสาร
งบประมาณรายจายประจํา 
ป 2557 ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-09  :  เอกสารงบ 
ประมาณเงินรายไดประจํา 
ป 2557 ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

4. มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงานตอ
ผู บริหารหน วยงาน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยมีหลาย
สวน ซึ่งกองแผนงานไดดูแลในสวนของรายงานการ
ติดตามการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ซึ่งมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
อํานวย การติดตามการใชจายงบประมาณในแตละครั้ง 
และมีการจัดทํารายงานทางการเงินอ่ืนอยางเปนระบบ 
และนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน ไดแก 

1. รายงานการเบิกจายเงินกันไวเบิกจายเหลื่อม
ปงบประมาณ 2554-2556 
     2. รายงานการเบิกจายงบประมาณรายจายประจํา  

กผ. 2.2-10  : เอกสารประ 
กอบการประชุมและราย 
งานการประชุมคณะ กรรมการ
อํานวยการติดตามการใช
จายงบประมาณ 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   ปงบประมาณ 2557 

     3. รายงานการดําเนินการและเบิกจายงบลงทุน
ปงบประมาณ 2557 
     4. รายงานการงบเบิกจายงบอุดหนุนและรายจาย
อ่ืน ปงบประมาณ 2557 
     5. รายงานการเบิกจายงบประมาณป 2557 ตอท่ี
ประชุมคณบดีในตนไตรมาส 3 เรงรัดการดําเนินการ
และเรงเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ ภายในปงบ 
ประมาณ 

 

 
 
 
 

5. มีการนําขอมูลทางการ 
เ งิ น ไ ป ใ ช ใ น ก า ร วิ 
เคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทาง
การเงินของมหาวิทยา 
ลัยอยางตอเน่ือง 

   กองแผนงานมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการ 
เงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยและคณะ/
หนวยงานอยางตอเน่ือง ไดแก 

 1. การติดตามสถานะเงินรายไดสะสมของคณะ/
หนวยงานอยางตอเน่ืองอยางนอยปละ 3 ครั้ง และนํา
ขอมูลสถานะเงินรายไดสะสมมาประกอบการพิจารณา
กรณีคณะ/หนวยงานขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 

  2. การวิเคราะหคาใชจายตอหนวยผลผลิตตาม
แนวทางของกรมบัญชีกลาง 

กผ. 2.2-11   : สรุปสถานะ
เงินรายไดสะสมของคณะ/
หนวยงาน 
กผ. 2.2-12 : รายงานคาใช 
จายผลผลิตปงบประมาณ 
2557 ตามแนวทางกรม 
บัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 

6. มีการตรวจสอบ ติด ตาม
การใช เ งินให เปนไป
ตามระเบียบและกฎ 
เกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

กองแผนงานไดตรวจสอบติดตามใชจายงบ 
ประมาณของมหาวิทยาลัยจากรายงานทางการเงิน 
ของกองคลัง และการตรวจสอบตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะ/หนวยงาน 
เชน การกําหนดการตั้งงบประมาณสบทบกองทุนวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 10  ของประมาณการรายรับ การ
ดําเนิน การงบลงทุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด เปนตน 

กผ. 2.2-13  :  เอกสาร
งบประมาณเงินรายไดของ
คณะ/หนวยงาน 
กผ.2.2-14: แนวทางการ
ติดตามการใชจายงบประ 
มาณงบลงทุนมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปา 
หมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการ 
เงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสนิใจ 

       ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ โดยกองแผนงานเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการติดตามการใชจายงประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก 

1. คณะกรรมการอํานวยการ มีอธิการบดีเปน
ประธาน และรองอธิการบดีฝายวางแผนและการเงิน
เปนรองประธานฯ 

2. คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณคา
ครุภัณฑ  

3. คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

กผ. 2.2-15  : รายงานการ
ประ ชุมคณะกรรมการ
อํานวยการติดตามการใช
จายงบประมาณ 
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          4. คณะกรรมการติดตามงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุน และรายจายอ่ืน 
ท้ังน้ีไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ

ติดตามทุกเดือน หากคณะ/หนวยงานใดดําเนินการ
ลาชาไดมีการเชิญผูบริหารคณะ/หนวยงานมาช้ีแจง 
ตอท่ีประชุมรวมท้ังบริษัทผูรับจางท่ีดําเนินการลาชาก็
ตองมาช้ีแจง  
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ตัวบงชี้เฉพาะของกองแผนงาน  
ชื่อตัวบงชี้ 2.3 การจัดทําแผนทรัพยากรดานอัตรากําลัง 
 

ชนิดของตัวบงชี ้; ตัวบงช้ีกระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  
               มหาวิทยาลัยจะตองมีทรัพยากรดานอัตรากําลังเพ่ือการพัฒนาและดําเนินงานของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน  
ไดดําเนินการจัดทําแผนทรัพยากรดานอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย มีแนวทางบริหารอัตรากําลัง หลักเกณฑการจัดสรรท่ีมี
ประสิทธิภาพ การนําขอมูลดานอัตรากําลังไปใชในการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีเหมาะสม การติดตามการบริหารอัตรากําลัง
และนําขอมูลผลการจัดสรร การบริหารอัตรากําลังไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจดานอัตรากําลัง 
 

เกณฑการประเมิน : 
1. มีแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
2. มีแนวทางบริหารอัตรากําลัง หลักเกณฑการจัดสรรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจ สอบได 
3. มีกรอบอัตรากําลังท่ีสอดคลองและเปนไปตามความตองการของคณะ/หนวยงาน มีการจัดทํารายงานการจัดสรร

อัตรากําลังอยางเปนระบบและรายงานตอผูบริหารของหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
4. มีการนําขอมูลดานอัตรากําลังไปใชในการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีเหมาะสม   
5. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามการจัดสรรอัตรากําลังและนําขอมูลผลการจัดสรรอัตรากําลังไปใชในการวางแผน

และการตัดสินใจดานอัตรากําลัง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

          4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
                               
 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 

 
1. มีแผนอัตรากําลัง ท่ี

สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย 

         กองแผนงานไดจัดทําและเสนอแผนอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาวิทยาเขต
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการวิเคราะหอัตรา 
กําลังดังกลาว ไดเสนอผานท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(คบม.) พิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ 
 

กผ. 2.3-01 : กรอบอัตรา 
กําลังท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

 
 

2. มีแนวทางบริหารอัตรา 
กําลัง หลักเกณฑการ
จัดสรรท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

       กองแผนงาน มีแนวทางการบริหารอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
       1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการใหกับคณะ/หนวยงาน โดย
พิจารณาจากเกณฑใดเกณฑหน่ึง และ/หรือท้ังสองเกณฑ
ประกอบกัน ดังน้ี 

กผ. 2.3-02 : http://www. 
planning.psu.ac.th 
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          - เกณฑอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็ม   

เวลาตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษากําหนด คือ 
       - เกณฑภาระงานสอนของอาจารย (Teaching 
Load)   
      2. การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการจาง การเปลี่ยน
ตําแหนง การขอโอน ขอยาย เปนไปตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย สอดคลองกับมาตรการปรับโครงสราง
กําลังคนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประจําป      
งบประมาณ พ.ศ. 2556–2559 และตามมติคณะกรรม กา
รบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย รวมถึงไดนําขอมูล
ดังกลาวไวท่ีเว็บไซดกองแผนงานเพ่ือคณะ/หนวยงาน
สามารถตรวจสอบได 
 

 
 
 

 
 

3. มีกรอบอัตรากําลังท่ี
สอดคลองและเปนไป
ตามความตองการของ
คณะ/หนวยงาน  มี
การจัดทํารายงานการ
จัดสรรอัตรากําลังอยาง
เปนระบบ และรายงาน
ตอผูบริหารของหนวย 
งานอยางนอยปละ 2 
ครั้ง 

1. กองแผนงานไดแจงกรอบอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดคณะ/หนวยงานไดรับจัดสรร โดยให
คณะ/หนวยงานเพ่ิมขอมูลลําดับความสําคัญของแต 
ละอัตรา เพ่ือใหการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหา 
วิทยาลัยเพ่ิมใหม สอดคลองกับความตองการของ
คณะ/หนวยงาน 

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานอัตราท่ีจัดสรรใหกับ
คณะ/หนวยงานและอัตราวาง เพ่ือเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ิมใหม โดยนําเสนอผานท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน พิจารณา
กอนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 

กผ. 2.3-03 : เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะ 
อนุกรรมการเก่ียวกับอัตรา 
กํ าลั งและ อัตราค าจ า ง
พนักงาน (ป 2557 ประชุม 
ประชุม 5 ครั้ง ) 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. มีการนําขอมู ลด าน
อัตรากําลังไปใชในการ
วิเคราะหอัตรากําลังท่ี
เหมาะสม   

       ในการวิเคราะหขอมูลประกอบการบริหารอัตรา 
กําลังของมหาวิทยาลัย กองแผนงานเรียกใช ขอ มูลดาน
อัตรากําลังจากฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยประกอบ 
การวิเคราะหอัตรากําลัง เชน ขอมูลคนครอง  อัตราวาง 
และวุฒิการศึกษา   
 

กผ. 2.3-04 :  เอกสารการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับอัตรากําลังและ
อัตราคาจางพนักงาน (ป 
2557 ประชุม 5 ครั้ง ) 

 
 
 
 
 
 

5. ผูบริหารระดับสูงมี
การติดตามการจั ด 
สรรอัตรากําลัง และ
นําขอมูลผลการจัด 
สรรอัตรากําลังไปใช
ในการวางแผนและ
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ด า น
อัตรากําลัง 
 

       มหาวิทยาลัยมีการติดตามอัตรากําลังท่ีไดจัด สรร
ไปยังคณะ/หนวยงานในตําแหนงท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ท่ี
คณะ/หนวยงานไมสามารถบรรจุได ท้ังหมด มหา 
วิทยาลัยจึงไดการกําหนดระบบนักวิจัยหลังปริญญา
เอก เพ่ือสนับสนุนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
มาทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย และเปนการ
บริหารอัตราวางท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กผ. 2.3-05 :  เรื่องระบบ
นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(มติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 
1/2554 วันท่ี 14 มกราคม 
2554) 
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           กรณีคณะ/หนวยงานขอกําหนดอัตราเพ่ิมใหม

วุฒิปริญญาเอกระหวางป หากคณะ/หนวยงานมีอัตรา
วางอยู มหาวิทยาลัยจะใหคณะ/หนวยงานบริหารใน
อัตราวางท่ีมีอยูไปกอน  
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ตัวบงชี้เฉพาะของกองแผนงาน  
ชื่อตัวบงชี้ 2.4 การจัดทําแผนการจัดสรร/ใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้; ตัวบงช้ีกระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 กองแผนงานจะตองมีกระบวนการ การจัดสรรพ้ืนท่ีและการขออนุมัติใชพ้ืนท่ี ท่ีสอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยอาศัยระบบฐานขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบการดําเนินการ ซึ่งขับเคลื่อนกระบวนการผานทาง
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในแตละเรื่อง  รวมท้ังจัดระบบและกลไกดานการประสานงานท้ังกับหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอก  เพ่ือใหการจัดสรรพ้ืนท่ี/ใชพ้ืนท่ี บรรลุผลตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 
 

เกณฑการประเมิน : 
1. มีแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการวางผังแมบท/การใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีการถายทอดแผนแมบทดานกายภาพของมหาวิทยาลัยไปสูวิทยาเขต 
3. มีขอมูลของระบบทางกายภาพเพ่ือประยุกตในการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
6. มีการนําผลการติดตามและประเมินผลไปใชในการปรับแผนการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6  ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 
                                      
 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 
 

1. มีแผนการดําเนินงาน
ท่ีเก่ียวของกับการวาง
ผังแมบท/การใชพ้ืนท่ี
ของม.ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายและแผนการ
พัมนางมหาวิทยาลัย 
 

กองแผนงาน โดยคณะกรรมการวางผังแมบท และ
คณะทํางานตาง ๆ ไดดําเนินงานดานการวางผังแมบท
และการใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทําเปนแผน
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาพ้ืนท่ีตามรางผังแมบททางกายภาพ
ของวิทยาเขตหาดใหญพ้ืนท่ีสวนขยายท่ีตําบลทุงใหญ 

2. แผนดําเนินการดานการขอใชท่ีดินพ้ืนท่ีสวน
ขยายท่ีตําบลทุงใหญใหถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบทางราชการ 

3. แผนการดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีดินและ
อาคารของวิทยาเขตหาดใหญใหถูกตองตามประมวล
กฎหมายท่ีดินและระเบียบวาดวยท่ีราชพัสดุ 

4. แผนการ Update ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิ 
ศาสตรของมหาวิทยาลัย 

กผ. 2.4 – 01 :  
1. แผนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามรางผังแมบท    
2. แผนการขอใชท่ีดิน  
3. แผนการข้ึนทะเบียน
ท่ีดินและอาคาร  
4. แผนการUpdateฐาน 
ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ 
ศาสตร 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 
 

2. มีการถายทอดแผน
แมบทดานกายภาพ
ของมหาวิทยาลัยไปสู 
วิทยาเขต 
 

มีการมอบหมายงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัด 
การดานแผนแมบททางกายภาพอยางเปนทางการโดย
คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ พรอมท้ังจัดทํา
ขอมูลท่ีดินและการใชพ้ืนท่ี ดังน้ี 

1. คณะกรรมการผังแมบทวิทยาเขตหาดใหญ 
2. คณะทํางานควบคุมการใช ท่ีดินและอาคารของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. คณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดของโครง 

การท่ีจะดําเนินงานในท่ีดินท่ีเชาจากการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

 

กผ. 2.4 – 02 :   
1 .  ขอมูล ท่ีดินวิทยาเขต
หาดใหญ 
2 .  ขอมูลอาคารท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัย   
3. ฐานขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 
4. เอกสารการดําเนินงาน
ในท่ีดินท่ีเชาการรถไฟฯ 

 
 

3. มีขอมูลของระบบทาง
กายภาพเพ่ือประยุกต
ในการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดทําขอมูลระบบกายภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร โดยมีขอมูลท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี 

1. ขอมูลท่ีดินท้ังหมดของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2. ขอมูลอาคารตาง ๆ ตามประเภทของอาคาร ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3. ขอมูลผังแมบททางกายภาพของวิทยาเขต
หาดใหญ วิทยาเขตปตตานี  วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขต
สุราษฎรธานี วิทยาเขตตรัง และพ้ืนท่ีสถานีวิจัยตาง ๆ 

4.  ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร  GIS ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการโดยงานผัง 
แมบท กองแผนงาน วิทยาเขตหาดใหญ ในสวนขอมูล 
สารสนเทศทางภูมิศาสตร GIS ของวิทยาเขตหาดใหญ 
และสุราษฎรธานี และกําลังดําเนินการเพ่ิมเติมในสวน
ของขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร GIS ของวิทยาเขต
ภูเก็ต และตรัง สําหรับขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
GIS ของวิทยาเขตปตตานี จัดทําโดยกองแผนงาน
วิทยาเขตปตตานี 

     

กผ. 2.4 – 03 :   
1. ขอมูลท่ีดินมหาวิทยาลัย  
2 .  ขอมูลอาคารท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัย   
3 .  ขอมูลผั งแมบทพ้ืน ท่ี 
ตาง ๆ 
4. ฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

 
 

4. มีการดําเนินงานตาม
แผน ท่ี กํ าหนดและ
สอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

กองแผนงานมีการดําเนินงานตามแผนฯ ดังน้ี 
1. มีแนวทางขยายภาระกิจนอกพ้ืนท่ีวิทยาเขต

หาดใหญ โดยไดเตรียมการจัดทําเปนสวนขยายของ
วิทยาเขตหาดใหญท่ีตําบลทุงใหญ วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
และจัดทําถนนลําลองพรอมปรับพ้ืนท่ีผังแมบทของ
พ้ืนท่ีทุงใหญ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ
และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ประสานดานความพรอมของการใชท่ีดินใน
ดานตาง ๆ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับท่ีดินน้ัน ๆ   
เพ่ือดําเนินงานตามกระบวนการข้ันตอนตอไป 

 

กผ. 2.4 – 04 : ผังแมบท
แสดงถนนลําลองพ้ืนท่ีสวน
ขยายของวิทยาเขตหาด 
ใหญท่ีตําบลทุงใหญ 
กผ. 2.4 – 05 : เอกสาร
การ ขอถอนสภาพท่ีดิน 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   3. ดําเนินการขอถอนสภาพท่ีดินของสถานีวิจัย

บางแปลง  เพ่ือถอนสภาพท่ีดินจากท่ีดินสาธารณประ 
โยชนเปนท่ีราชพัสดุ 

4. สืบคนและจัดทําขอมูลการขอข้ึนทะเบียน
ท่ีดินและอาคารไดมีการจัดทํารายละเอียดขอมูล
อาคารในสวนของวิทยาเขต.หาดใหญบางสวนตั้งแต
อดีต-ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําตามแบบ 
ฟอรมการขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

5. Update ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

 

กผ. 2.4 – 06 : เอกสารขอ 
มูลทะเ บียนอาคารราช
พัสดุ วิทยาเขตหาดใหญ 
 
กผ. 2.4 – 07 : ฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

5. มีการติดตามและประ 
เมินผลการดําเนินงาน                                                        

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ซึ่ง
ลักษณะการติดตามและประเมินผลข้ึนกับลักษณะงาน  
โดยกําหนดรูปแบบตามกระบวนการและความมุง
หมายของงานน้ัน ๆ ไดแก 

1) การติดตามและประเมินผลของการใชสอย
พ้ืนท่ีภายในอาคารโดยการศึกษาประสิทธิภาพการใช
พ้ืนท่ีอาคารตามนโยบายของ สกอ.  

2) ติดตามและประสานการขอใชท่ีดินสาธารณ 
ประโยชนตําบลทุงใหญ 

3) ติดตามและประสานการดําเนินงานท่ีเก่ียว 
ของกับโครงการในท่ีดินเชาของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย 

4)  การขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณาประโยชน  
จะมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

กผ. 2.4 – 08 : เอกสาร
การวิเคราะหประสิทธิภาพ
การใชพ้ืนท่ีอาคาร 
กผ. 2.4 – 09 : ท่ีดินตําบล
ทุงใหญ 
กผ. 2.4 – 10 : ท่ีดินรถไฟ 
กผ. 2.4 – 11 : เอกสาร
ติดตามความคืบหนาของ
การขอถอนสภาพท่ีดิน 
 

     
 
 

6. มีการ นําผลการติด 
ตามและประเมินผล
ไปใช ในการปรับแผน 
การดําเนินงาน 

มีการนําผลจากการติดตามและประเมินผลดาน
การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ีอาคารมาใชใน
การปรับแผนแมบททางกายภาพในกรณีท่ีมีการขอ
อนุมัติตําแหนงกอสรางอาคาร 

 

กผ. 2.4 – 12 : เอกสาร
ประสิทธิภาพการใช พ้ืนท่ี
อาคาร 
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ตัวบงชี้เฉพาะของกองแผนงาน  
ชื่อตัวบงชี้ 2.5 การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการประเมินผลการวิจัยสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบขอมูลและการจัดการขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ท้ังในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถผลักดันแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย ท้ังแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยและแผน 
ของคณะ/หนวยงาน และการจัดทําแผนงาน/โครงการของกองแผนงานในภาพรวมมหาวิทยาลัย ท่ีมียุทธศาสตรหลักใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมพันธกิจหลัก และดําเนินการตามนโยบายของทีมบริหารของมหาวิทยาลัย ในสวนของ
การสนับสนุนใหมีขอมูลและสารสนเทศ  การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑมาตรฐาน 
     เกณฑท่ี 1  

1. มีแผนการดําเนินการจัดทําขอมลูและสารสนเทศเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 
2. มีการดําเนินงานตามภาระงานและแผนปฏิบัติการประจาํปกองแผนงาน 

     เกณฑท่ี 2  
3. มีวิธีการทําใหขอมูลสารสนเทศ องคความรู มีความแมนยํา ถูกตอง เช่ือถือได 
4. มีชองทางในการเขาถึงผลงาน ขอมูล และสารสนเทศ 

     เกณฑท่ี 3  
5. มีระบบและกลไกในการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ การประเมินจากผูบรหิาร คณะกรรมการท่ีเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสยี

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนางาน 
      เกณฑท่ี 4  

7. มีระบบการรายงานการดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
8. ผูบริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการดําเนินงาน และนําขอมลูจากรายงานและการวิเคราะหขอมูลไปใชเพ่ือ

การตัดสินใจ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

เกณฑท่ี 1 
มีการดําเนินการ 
เกณฑท่ี 1 และ 2 

มีการดําเนินการ 
ครบ 3 เกณฑ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 4 เกณฑ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 4 เกณฑ 7 ขอ

หรือ 8 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ  5   บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  

 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
 

 
1. มีแผนในการดําเนิน 

การจัดทําขอมูลและ
สารสนเทศเพ่ือประ 
กอบการตัดสินใจ 

   กองแผนงานมีการพัฒนางานวิจัยสถาบัน และ
พัฒนาขอมูลพ้ืนฐาน 5 ดานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในการ
ดําเนินงานไดกําหนดขอบเขต และขอตกลงในการปฏิบัติ 
งานตามแผนการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป มีการ
กําหนดระดับความสําเร็จดานคุณภาพบัณฑิตท่ีสอด 
คลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยไดรับความเห็น 

กผ. 1.1-04 :  ปฏิทินการ
ปฏิบัติ งานของกองแผน 
งาน 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   ชอบจากกองแผนงาน การมีสวนรวมของบุคลากรภายใน

งาน และการประสานงานกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับจุดเนนของกอง
และมหาวิทยาลัย 

กผ. 1.1-05 :  แผนการ
ดําเนินงานหลักตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปกอง
แผนงาน  

 
 

 
2. มีการดําเนินงานตาม

ภาระงานและแผน
แปฏิบัติการประจําป
กองแผนงาน 

การดําเนินการตามแผนโดยถายทอดใหบุคลากร
ทุกคนภายในงานรับทราบและมอบหมายภารกิจในแต
ละสวนโดยใหรับผิดชอบตามศักยภาพความรูความ 
สามารถและความถนัด โดยจัดทํากรอบแนวคิดรูปแบบ 
และกระบวนการในการดําเนินการรวมกัน  

1) การจัดทํารายงานความพึงพอใจของนายจาง/
ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการ 
ศึกษา 2556 และมีการรายงานผลความพึงพอใจท่ีเปน
ตัวช้ีวัดของการรายงานผลดานคุณภาพบัณฑิต และ
ความตองการขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอก เชน ก.พ.ร. สมศ  PMQA  สกอ. และ
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2) การจัดทํารายงานภาวะการหางานทําและความพึง
พอใจของบัณฑิต ม.อ. รุนปการศึกษา 2557  และมีการ
รายงานผลการหางานทําท่ีเปนตัวช้ีวัดของการรายงาน
ผลดานคุณภาพบัณฑิต และความตองการขอมูลของ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก เชน ก.พ.ร. 
สมศ  PMQA  สกอ. และการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3) การจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2557 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

4) การจัดทํารายงานการวิเคราะหภาระงาน
อาจารย ปงบประมาณ 2557  

5) การวิเคราะหและจัดทําอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6) การจัดทํารายงานการวิเคราะหนักศึกษาเต็ม
เวลาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7) การจัดทํารายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

8) การจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีเปนปจจุบันผานระบบ 
web กองแผนงาน 

 

กผ.2.5 -01: รายงานความ 
พึงพอใจของนาย จาง/ผูใช
บั ณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร รุนปการ 
ศึกษา 2556 
กผ. 2.5 -02 : รายงาน
ภาวะการหางานทําและ 
ความพึงพอใจของบัณฑิต 
ม.อ. รุนปการศึกษา 2557 
กผ. 2.5 -03 : หนังสือราย 
งานประจําป 2557 มหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร  
กผ. 2.5 -04 : http:// 
www.planning.psu.ac.th 
กผ. 2.5 -05 : รายงานการ
วิเคราะหภาระงานอาจารย 
ปงบประมาณ 2557  
กผ. 2.5 -06 : รายงานการ
วิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา
ของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
กผ. 2.5-07 : รายงานการ
วิเคราะหนักศึกษาใหมป
การศึกษา2558 มหาวิทยา 
ลัยสงขลานครินทร 
 

 
 
 

 

3. มี วิธีการทําใหขอมูล 
สารสนเทศ องคความ 
รู มีความแมนยํา ถูก 
ตอง เช่ือถือได 

         ไดกําหนดแนวปฏิบัติและกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการทําใหขอมูล สารสนเทศ องคความรู มีความแมน 
ยํา ถูก ตอง เช่ือถือได และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอ โดยมคีูมือและแนวปฏิบัติงานวิจัยเปนแนวทาง 

กผ. 2.5-08 : คูมือและแนว
ปฏิบัติงานวิจัยสถาบัน 
กผ.2.5-09: คูมือการปฏิบัต ิ
งานคํานวณ FTES 
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   เบ้ืองตนในการปฏิบัติงานวิจัยสถาบัน เพ่ือเปนกรอบ

การดําเนินงาน โดยมีวิธีการเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ี
ถูกตองเช่ือถือได เชน 

1. การตรวจสอบขอมูลการคํานวณจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ไดการศึกษาเกณฑและ
ความตองการสารสนเทศเก่ียวกับ FTES ทุกป รวมถึง
การปรับปรุงการนําเสนอสารสนเทศตามท่ี คณะ/
หนวยงานเสนอแนะเพ่ิมเติม เชน ป  2557 คณะ
วิทยาศาสตรเสนอรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ 
FTES ท่ีจําแนกภาคการศึกษาไมควรมีคา FTES รวม
ของภาคการศึกษาเพ่ือไมใหเกิดความสับสนของผูใช
ขอมูล/สารสนเทศ (ไดมีการปรับปรุงไปแลว) คณะ
พยาบาลศาสตรตองการใหปการศึกษา 2558 ใหมีการ
จําแนกคา FTES การสอนบริการคณะอ่ืน ๆ และ
จําแนกตามช้ันปของนักศึกษา การดูสารสนเทศ
สามารถเลือกไดวาการคํานวณ FTES ของแตละ
หนวยงานสามารถเลือกคํานวณ FTES เฉพาะรายวิชา
และเฉพาะนักศึกษาท่ีสังกัดคณะท่ีตองการได (ใช
ปรับปรุงการคํานวณ FTES ในปถัดไป) เปนตน 
       และคูมือการปฏิบัติงานคํานวณ FTES มีการ
กําหนดกรอบเวลาการปฏิบัติงานและระยะเวลาของ
การนําขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแตละ
ภาคการศึกษาไวอยางชัดเจน เพ่ือใหไดขอมูล FTES ท่ี
มีความครบถวนสมบูรณ 
       การตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนจาก
ฐานขอมูลท่ีนํามาคํานวณ FTES มีการสุมตรวจขอมูล
รายวิชากับระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
(SIS) ไดแก จํานวนหนวยกิต จํานวนนักศึกษาลง 
ทะเบียน จํานวน sections (ตรวจสอบไดเฉพาะวิทยา
เขตหาดใหญ ภูเก็ต ตรัง สุราษฎรธานี) และดูความ
ผิดปกติของขอมูลจากฐานขอมูล เชน จํานวนหนวย   
กิตสูงผิดปกติหรือไม 
       การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ กอนนํามาวิเคราะห 
FTES โดยใชระบบฐานขอมูลสามารถชวยปองกันความ
ผิดพลาดของขอมูลสารสนเทศไดอยางดี และหากเกิด
ขอผิดพลาดก็จะสามารถหาสาเหตุปรับปรุงแกไขได
อยางรวดเร็ว 
       การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ มีการนําเสนอวิธี
และเกณฑอางอิงการคํานวณ FTES และช่ือผูรับผิด 
ชอบใหผูใชสารสนเทศท่ีตองการติดตอสอบถามหรือมี
ขอสงสัยประเด็นการคํานวณ FTES เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและสามารถปรับปรุงหรือช้ีแจงไดอยางรวดเร็ว 

2. การตรวจสอบการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการ  
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 ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 
   รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและทีม

บริหาร หลังจากรวบรวมขอมูลจากรองอธิการบดีฝาย
ตาง ๆ ผูเก่ียวของและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
แลว จะดําเนินการวิเคราะหและเรียบเรียง เพ่ือสรุป
รางรายงานฯ ผานการตรวจสอบความถูกตองและ
ความนาเช่ือถือของขอมูลจากผูบังคับบัญชาแตละ
ระดับ และคณะทํางานหรือคณะกรรมการจัดทํา
รายงาน หากไมมีคณะทํางานหรือคณะกรรมการจะสง
รางรายงานใหรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบในสวนท่ี
เก่ียวของแตละดานใหตรวจสอบรางรายงาน กอนสง
รางฉบับสมบูรณใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทรพิจารณา  
         3. การตรวจสอบขอมูลภาระงานอาจารย การ
ตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูลกอนวิเคราะห  
และสรุปรายงานไดผานการตรวจสอบขอมูลรายบุคคล
ตามระบบ ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบโดยภาควิชา
ผานหัวหนาภาควิชา ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบโดยคณะ
ผานคณะกรรมการประจําคณะหรือทีมบริหาร ข้ัน 
ตอนท่ี  3 ตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัย ผานรายงานการ
วิเคราะหภาระงานในแตละรอบป 

 

 

 
 
 
 

4. มีชองทางในการเขา 
ถึงผลงาน ขอมูลและ
สารสนเทศ 

มีการจัดทําผลงานรายงานฉบับสมบูรณ และเอกสาร
ตาง ๆ  เพ่ือเผยแพรในวงกวางท้ังภายในและภายนอก
สถาบันในลักษณะตาง ๆ ไดแก การนําสงเอกสาร การ
รายงานผล และการนําเสนอเขาท่ีประชุมในระดับ   
ตาง ๆ และการเผยแพรเว็บไซต ดังน้ี  

- เว็บไซตกองแผนงาน 
: http://www.planning.psu.ac.th 

- เว็บไซตกองแผนงาน (ขอมลู/สารสนเทศ/ระเบียบ
ตาง ๆ) 
: http://www.planning.psu.ac.th/index.php
/information 

- เว็บไซตกองแผนงาน (ขาวสาร) 
: http://www.planning.psu.ac.th/index.php
/news 

- ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย   
https://hrmis.psu.ac.th/ 

- ระบบฐานขอมูล ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
: https://job.psu.ac.th 

- ระบบฐานขอมูลกองแผนงาน 
:  http://planning.web.psu.ac.th/PlanningDBMS 

- ระบบจัดการเอกสารกองแผนงาน (treechawa) 
: https://treechawa.psu.ac.th/sites/planning 
 

 

http://goog_1717838214/
http://goog_1717838214/
http://goog_1717838214/
http://goog_1717838214/
http://goog_1717838214/
http://goog_1717838214/
https://job.psu.ac.th/
http://planning.web.psu.ac.th/PlanningDBMS
https://treechawa.psu.ac.th/sites/planning
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   - ระบบจัดการเอกสารกองแผนงาน (sritrang) 

: http://sritrang.psu.ac.th/sites/planning 
- ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (สกอ.) 
: http://www.job.mua.go.th 

 

 

 
 

5. มีระบบและกลไกใน
การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานอยางประ 
สิ ท ธิ ภาพและประ 
สิทธิผล 

       - ในสวนของการตรวจสอบสามารถทําไดหลาย
ลักษณะข้ึนกับลักษณะของงาน  โดยกําหนดรูปแบบท่ี
ตองการตามกระบวนการ  วิธีการวิเคราะหขอมูลเฉพาะ
เรื่อง และตามความมุงหมายของการวิเคราะหขอมูล 
ท้ังในสวนของการดําเนินงานและรวบรวมขอมูลท่ี
เก่ียวของ การประสานงานเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมกรณีท่ี 
ขอมูลท่ีมีอยูไมเพียงพอ โดยใชกรอบภารกิจของเรื่องท่ี
วิเคราะห ระยะเวลาของการวิเคราะห เปาหมายของ
ประชากรและกลุมตัวอยาง และอ่ืน ๆ  
         - มีการติดตามการใชขอมูลและปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง  เชน การใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลาง
เพ่ือการวิเคราะหท่ีกองแผนงานกับศูนยคอมพิวเตอร
รวมกันดําเนินการพัฒนาระบบ เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนไดมีการติดตามปรับปรุงขอมูลใน
สวนท่ีไดจากระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สงตอใหหนวยงานในระดับถัดไป ดังน้ี 

1) ดําเนินการแกไขใหทันทีในกรณีท่ีมีความผิด 
ปกติท่ีระบบ เชน จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีจํานวนไม
ตรงตามท่ีระบุในระบบฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา หรือ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ของคณะทันตแพทยศาสตร  คณะศึกษา 
ศาสตร ซึ่งอาจจะทําใหจํานวนการมีงานทําต่ํากวาปกติ
หรือสูงกวาปกติ  ในกรณีน้ีกองแผนงานจะดําเนินการแจง
ศูนยคอมพิวเตอร และสงขอมูลในระดับการศึกษาท่ี
ผิดปกติใหเพ่ือนําขอมูลเขาระบบใหม  

2) การตรวจสอบความผิดปกติของขอมูล ซึ่ง
อาจจะมาจากท่ีมีบัณฑิตหลายสาขาหลายคณะเปนผู
บันทึกขอมูล ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบเบ้ืองตนโดยการ
เขาไปสุมตรวจขอมูลในระบบ โดยไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองจนกวาจะปดระบบการบันทึกขอมูล 

3) การวิเคราะหขอมูลและจัดทําขอมูลสวนเพ่ิมตาม
ความตองการใชงาน เชน การรายงานความตองการใช 
ขอมูลสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) สําหรับตัวบงช้ีคุณภาพ
บัณฑิต เปนตน 
 
 
 

กผ. 2.5-08 : คูมือและแนว
ปฏิบัติงานวิจัยสถาบัน 
กผ.2.5-09: คูมือการปฏบัิติ 
งานคํานวณ FTES 

http://goog_1717838214/
http://goog_1717838214/
http://www.job.mua.go.th/
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6. มีการนําขอสั งเกต/
ข อ เ สนอแนะ  การ
ประเมินจากผูบริหาร 
คณะกรรมการท่ีเก่ียว 
ของ หรือผูมีสวนได
เสียมาประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนา
งาน 

      กองแผนงานไดประมวลความเห็นและขอสังเกต/
ขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง 
คุณวุฒิ จากการประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระการประ 
ชุมเรื่องตาง ๆ  มาขับเคลื่อน/วางยุทธศาสตรการ
พัฒนา หรืองานท่ีเก่ียวของนําความเห็นและขอสัง 
เกต/ขอเสนอแนะ ในเรื่องท่ีการดําเนินงานมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ 
เชน 

- การดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงคาธรรม 
เนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ปการศึกษา 2557-2565 

- การดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงคาธรรม 
เนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ปการศึกษา 2558-2565   

 

กผ. 2.5-10  : เอกสารการ
ประ ชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอัตราคาธรรม 
เนียมการศึกษา 
กผ. 2.5-11  : เอกสารการ
ประ ชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเทียบภาระ
งาน 
กผ. 2.5-12  : เอกสารการ
ประชุมคณะทํางานปรับ 
ปรุ งค า ธร รม เ นียมการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
กผ. 2.5-13  : เอกสารการ
ประชุมคณะทํางานปรับ 
ปรุงการจายคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษา
และการจั ดสรร เ งินค า 
ธรรมเนียมการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

7. มีระบบการรายงาน
การดําเนินงานและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

       กองแผนงานถูกกําหนดใหมีภาระหนาท่ีรายงานผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและทีมบริหาร ตาม
ประเด็นการทํางานของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และใหมี
ความสอดคลองกับการทํางานของทีมบริหารตามวาระ
การบริหารงาน ประกอบดวย 

1) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report)ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ระหวาง มิ.ย.2555–พ.ย.2556 (ราย
งานฯ 18 เดือน) 

2) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวาง มิ.ย. 
2555-พ.ค.2558 (รายงานฯ ครบวาระ) 

 
กผ. 2.5 -14 : รายงานการ
ประเมินตนเอง Self As 
sessment Report ของ 
อธิการบดีมหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร ระหวาง 
มิ.ย.2555 – พ.ย.2556 
กผ. 2.5 -15  : รายงานผล
การดําเนินงานของอธิการ 
บดีมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ระหวาง มิ.ย. 
2555 - พ.ค.2558 
 

 
 
 
 
 
 

8. ผูบริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการ
ดําเนินงาน และนําขอ 
มูลจากรายงานและ
การวิเคราะหขอมูลไป
ใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

       ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มี การติดตามผลการดําเนินงาน และนําขอมูลจาก
รายงานการวิเคราะหท่ีเปนงานประจําและงานวิเคราะห
เฉพาะเรื่องไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ ท้ังใน
สวนท่ีใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  และโดยกองแผนงาน
เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารวม ไดแก 
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1) คณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  
มีอธิการบดีเปนท่ีปรึกษา รองอธิการบดีฝายวาง 
แผนและการเงินเปนประธานกรรมการ 

2) คณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานอาจารย
ผูสอนในมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนท่ีปรึกษา รอง
อธิการบดีฝายวางแผนและการเงินเปนประธาน
กรรมการ 

3) คณะทํางานปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝายวางแผนและ
การเงินเปนประธานคณะทํางาน 

4) คณะทํางานปรับปรุงระบบการจายคาธรรม เนียม
การศึกษาของนักศึกษา และการจัดสรรเงินคาธรรม 
เนียมการศึกษา โดยมีผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา เปนประธานคณะทํางาน 

       ท้ังน้ีไดมีการประชุมคณะกรรมการ และคณะ 
ทํางานอยางตอเน่ือง ซึ่งการดําเนินงานจะเสนอตอท่ี
ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาและดําเนินการตอไป 
 

 
กผ. 2.5-13  : เอกสารการ
ประ ชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอัตราคาธรรม 
เนียมการศึกษา 
กผ. 2.5-14  : เอกสารการ
ประ ชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเทียบภาระ
งาน 
 
กผ. 2.5-15  : เอกสารการ
ประชุมคณะทํางานปรับ 
ปรุ งค า ธร รม เ นียมการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
กผ. 2.5-16  : เอกสารการ
ประชุมคณะทํางานปรับ 
ปรุงการจายคาธรรมเนียม
การศึกษาของนัก ศึกษา
และการจั ดสรร เ งินค า 
ธรรมเนียมการศึกษา 
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แบบฟอรมท่ี 9 
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพในรอบปท่ีผานมา (SAR-9) 

 
ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สิ่งท่ีตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ  

1. ควรนําผลการวิเคราะหไปแลกเปลี่ยนใน
เวทีตาง ๆ ท้ังในวิทยาเขตและระดับคณะ 

 

 

 

 

 
               
         การนําผลการวิเคราะหไปแลกเปลี่ยนในเวทีตาง ๆ  สวนหน่ึงเพ่ือสนับ 
สนุนการทํางานรวมกัน ขณะน้ี กองมีบุคลากรหลายทานท่ีสามารถเปนท่ีปรึกษา
ท่ีรอบรู ใหคําแนะนําคณะ ผานรูปแบบกระบวนการทํางาน เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมกับท่ีกองแผนงานไดจัดทําแผนพัฒนา
รายคน เพ่ือเอ้ือใหเกิดการทํางานเชิงรุก และทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาท่ีรอบรู 
สามารถแนะนําคณะไดเปนอยางดี ผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เชน 

1) การสนับสนุนใหเกิดผลงานเพ่ือสะทอนกระบวนการทํางานท่ีมีคุณภาพ
และสื่อสารไปยังหนวยงานตาง ๆ เริ่มท่ีการพัฒนาใหมีคูมือการปฏิบัติงานในแต
ละงาน และมีการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการหลักของงานตาง  ๆ 
โดยการทบทวนและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนงานตาง ๆ อยางตอ 
เน่ือง มีผลผลิตท่ีเปนคูมือ เชน 

- คูมือการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา    
- คูมือการวิเคราะหเพ่ือกําหนดข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานใหม   
- คูมือการวิเคราะหการบริหารอัตราขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
2) การประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานกลุมยอย เชน วิธีการ

วิเคราะหอัตรากําลัง การจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน แนวทางวิเคราะหเพ่ือ
กําหนดการเปดสาขาวิชาใหมตามแผน และอ่ืนๆ 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทางโทรศัพท เมล และ ไลน เชน การจัดทํา
งบประมาณเงินแผนดิน/เงินรายได การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา การจัด 
ตั้งหนวยงานใหม 
  

2. เรงพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีทักษะจิต
บริการและจิตวิทยาการสื่อสารท่ีดี 

 

 
การพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีทักษะจิตบริการและจิตวิทยาการ

สื่อสารท่ีดี จะมีการเริ่มสื่อใหบุคลากรท้ังกองรับทราบ และพึงตระหนักเมื่อตอง
ใหบริการ/มีการสื่อสารกับผูรับบริการทุกกลุม สําหรับการดําเนินการในภาพรวพ 
ไดมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูความเขาใจในหัวขอเรื่องการเชิงปรับ 
พฤติกรรม 

 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะเอ้ืออํานวยให
คณะ/หนวยงานมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะเอ้ืออํานวยใหคณะ/หนวยงานมีการ

ใชทรัพยากรรวมกัน โดยกองแผนงานไดบูรณาการระบบสารสนเทศของมหา 
วิทยาลัยมาชวยสนับสนุนในการจัดการของกองเองในบางเรื่องท่ีสําคัญในเชิง
นโยบาย เชน 

1. การจัดการขอมูล/สารสนเทศภายในของกอง/งาน สวนใหญจะเริ่มตน
พัฒนาจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการขอสิทธ์ิการเขา 
ถึงและเรียกใชรายละเอียดขอมูลตางๆของกอง/งานท่ีรับผิดชอบปอน/ปรับปรุง



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2557 
 

 -56- 

ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ขอมูล รวมกับศูนยคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาโปรแกรม เพ่ือใหใชงานรวมกันไดภายใน
กอง 

2. ขอมูลท่ีไดจากขอ 1 เปนขอมูลตั้งตนในการดําเนินงานท่ีแตละกิจกรรม
ตองไปพัฒนาตอดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ โดยพยายามใหขอมูล ท่ี
ประมวลผลใหมอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชงานรวมกับงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ใน
กองได  เชน การใชขอมูลจํานวนนักศึกษารวมระหวางงานวิเคราะหและ
ประสานแผน งานวิจัยสถาบัน และงานแผนงานงบประมาณ ในสวนขอมูล
นักศึกษาตามแผน ขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันการรับ และขอมูลนักศึกษารับ
จริง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการเสนอในท่ีประชุมคณบดีและท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  และ/หรือใชวิเคราะหเพ่ือประมวลการจัดทําแผนการพัฒนา/
แผนการจัดทําทรัพยากร เปนตน 

3. กองแผนงานไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาชวยสนับสนุนการ
บริหารจัดการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถใชงานรวมกัน ผานระบบงานท่ี
ดําเนินการใชอยูแลว เชน 

- การใชระบบ share pointer รวมกันระหวางกอง/งาน/บุคคล โดยมีการ 
share file ขอมูลรวมกันในมิติตาง ๆ หลากหลายแนวทาง 

- การใช loop mail ในการติดตอประสานงานภายในกอง และการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีแผนในระดับวิทยาเขต และคณะ/หนวยงานตาง ๆ 
และใช Share-point ในการแลกเปลี่ยนขอมูลภายใน 

- มีการนํา cloud computing  มาใชเพ่ือเปนพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสวนกลาง
และอาจขยายผลใชในภาพรวมท้ังกองในระยะตอไป 

- มีการนําระบบ share printer มาใชรวมกันในสวนกลาง และมีการ 
share file ขอมูลผาน View workgroup planning บางสวน 

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศในระยะตอไป จะเปนการใชงานรวมกันใน
ขอมูลกลางของทุกงาน และออกแบบคณะ/หนวยงาน สามารถใชงานขอมูล
พ้ืนฐานรวมกันได เพ่ือการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ท่ีมีขอมูลจากท่ีเดียวกัน
เปนฐานในการดําเนินการ เชน ดานสารสนเทศดานการเงิน ไดมีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกัน โดยจัดตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงาน
ระบบการเงินท่ีสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทํา
งบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือหารือรวมกันในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ และศึกษาระบบการใชงานสารสนเทศฯของคณะ/หนวยงาน
ท่ีไดพัฒนาแลว เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกับคณะตาง ๆ ให
สามารถใชงานรวมกัน/พัฒนาตอยอด เปนการนํารองการใชทรัพยากรรวมกันท่ี
พัฒนาไปสูระบบอ่ืน ๆ ตอไป 
 

สิ่งท่ีควรพัฒนา 

4. ควรสรางระบบ cross function ทุก
ระบบงาน 

 

 
ในการสรางระบบ cross function ทุกระบบงาน เปนเรื่องท่ีไดมีการนําสู

การดําเนินงานภายในแตละงาน โดยกิจกรรม/ภาระงานท่ีแตละบุคคลในงาน
รับผิดชอบ จะมีการรวมชวยสนับสนุนกันภายในกิจกรรม/ภาระงานน้ัน ๆ 
รวมกัน 1-2 คน และมีแผนการขยายสูการเรียนรูระหวางงานตอไป 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ทิศทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

5. มีการศึกษาประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย
ลวงหนา เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับสูง 

 

 

 

 

การศึกษาประเด็นสําคัญเชิงนโยบายลวงหนา เพ่ือชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับสูง กองแผนงานไดมีการติดตามนโยบาย และยุทธศาสตรของ
หนวยงานภายนอกอยางใกลชิดและทันเหตุการณ โดยระบบเครือขายรวม
ระหวางกลุมบุคลากรท่ีรับผิดชอบเรื่องแผนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมกับ 
สกอ. และสํานักงบประมาณ รวมถึงการรับทราบนโยบายจากท่ีประชุมสําคัญ ๆ
ของ ม.อ. เชน ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมทีมบริหาร และท่ีประชุม
คณบดี ฯลฯ  
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ภาคผนวก 

หลักฐานและช่ือเอกสาร 

 
หลักฐาน ชื่อเอกสาร 
กผ.1.1-01 เอกสารแผนกลยุทธกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กผ.1.1-02  รายงานการประชุมกองแผนงาน 
กผ.1.1-03  คณะกรรมการพิจารณากําหนดโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร (3 ชุด ตามประเด็นยุทธศาสตร) 
กผ.1.1-04  ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองแผนงาน 
กผ.1.1-05  แผนการดาํเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติการประจาํปของกองแผนงาน 
กผ.1.2-01  เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรกองแผนงาน 
กผ.1.2-02 รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงาน 
กผ.1.2-03 เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
กผ.1.2-04 กรรมการ 5 ส    
กผ.1.2-05 โครงการสมัมนากองแผนงาน 
กผ.1.2-06 รายงานโครงการพัฒนางาน 
กผ.1.2-07 คณะกรรมการและคณะทํางานของชุดตาง ๆ  
กผ.1.3-01 ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรกองแผนงานตอสภาพการทํางานในกองแผนงาน 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร    
กผ.1.4-01  สรุปผลการกําหนด Common Competency รวมของกลุมงานนโยบายและแผน   
กผ.1.4-02   รายงานการพัฒนาบุคลากร 
กผ.1.4-03   ประกาศการรับสมัครบุคลากรใหมของกองแผนงาน 
กผ.1.4-04   ประกาศการคัดเลือกบุคคลเขาสูตาํแหนงหัวหนางาน 
กผ.1.4-05  การเขารวมโครงการนักสรางสุของคกร (นสอ.)  
กผ.1.4-06  ขอมูลการเขารวมอบรมสมัมนาของบุคลากรในกอง 
กผ.1.4-07   เอกสารคูมือจรรยาบรรณ 
กผ.1.5-01  แนวทางการจัดการความรูกองแผนงานป 2557 
กผ.1.5-02 http://www.planning.psu.ac.th/index.php /2009-10-27-08-25-39 
กผ.1.6-01 รายช่ือคณะทํางานบริหารความเสีย่งกองแผนงาน 
กผ.1.6-02   รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับงวดตั้งแต 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  2558 
กผ.1.6-03 แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมรีะดบัความเสีย่งสูง 
กผ.1.6-04 รายงานการควบคมุภายใน 
กผ.1.7-01    เอกสารคาํของบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําปงบ ประมาณ 2557 
กผ.1.7-02    ทะเบียนคุมงบประมาณรายจายท้ังงบ ประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2557 
กผ.1.7-03    งบประมาณท่ีไดรับท้ังงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดประจาํปงบ ประมาณ 2557 
กผ.1.7-04    ฐานขอมูลการเงินประจําปงบประมาณ 2557 
กผ.1.7-05    เปรียบเทียบรายจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 
กผ.1.7-06   ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศ บันทึกสั่งการ คําสัง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
กผ.1.8-01 คณะกรรมการจัดทํารายงานประจาํปประเมินคุณภาพ    
กผ.1.8-02 รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประจําปงบประมาณ 2557 

http://www.planning.psu.ac.th/index.php
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หลักฐาน ชื่อเอกสาร 
กผ.1.8-03 รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประจําปงบประมาณ 2556 และปงบประมาณ 2557 
กผ.1.8-04  Web กองแผนงาน 
กผ.1.8-05  รายช่ือกรรมการรวบรวมขอมลูสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
กผ.1.8-06  ระบบ CHE QA Online 
กผ.1.8-07 Loop ของกองแผนงาน  ท่ี psu-moe0521. 06@group.psu.ac.th 
กผ.1.8-08 Loop ของนักวิเคราะห ท่ี psu-analyze-loop@group.psu.ac.th 
กผ 1.9-01 รายงานผลการประเมินความคดิเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอการ

ใหบริการของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2557 
กผ. 2.1-01    มติสภาวิทยา ลยัในคราวประชุมครั้งท่ี 362 (9/2557) เมื่อวันท่ี 20 ธค. 57 
กผ. 2.1-02    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน พัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2560-2575 มหา วิทยาลัย

สงขลานครินทร 
กผ. 2.1-03    ไฟลขอมลูทิศทาง/แนวโนมอนาคตตาง ๆ 
กผ. 2.1-04 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2561 
กผ. 2.1-05 รายงานการประชุมคณบดีนัดพิเศษ 
กผ. 2.1-06 มติสภามหา วิทยาลัย เรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร พ.ศ. 2558-2561 
กผ. 2.1-07   แผนปฏิบัตริาชการประจํา 4 ป 
กผ. 2.1-08 แผนปฏิบัติการอาเซียน พ.ศ. 2556-2558 
กผ. 2.1-09    ไฟลเอกสารเชิงหลักการการขอเปดสาขาใหมในชวงป 2556-2561 
กผ. 2.1-10   โครงการความเปนเลิศ 
กผ. 2.1-11 เอกสารวิเคราะหหนวยงานใหมในรอบป 2557 
กผ. 2.1-12 ระบบบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ 
กผ. 2.1-13 ไฟลเอกสารวิเคราะหความพรอมในการเปดสาขาวิชาใหม 
กผ. 2.1-14 ไฟลเอกสารการยืนยันการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2559-2560 
กผ. 2.1-15 ไฟลเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ 
กผ. 2.1-16 ไฟลเอกสารการพัฒนาตัวแบบการจัดระบบโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-01    นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ. 2555-2559 
กผ. 2.2-02    แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-03   เอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-04 เอกสารงบประมาณเงินรายไดประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-05  นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ปงบประมาณ  2557 (รวมทุกแหลงเงิน) 
กผ. 2.2-06   เอกสารวิเคราะหงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2557 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-07   แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2557 ท่ีสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบ 
กผ. 2.2-08   เอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-09 เอกสารงบประมาณเงินรายไดประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-10    เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวย การติดตามการใชจายงบประมาณ 
กผ. 2.2-11   สรุปสถานะเงินรายไดสะสมของคณะ/หนวยงาน 
กผ. 2.2-12   รายงานคาใชจายผลผลิตปงบประมาณ 2557 ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง 
กผ. 2.2-13  เอกสารงบประมาณเงินรายไดของคณะ/หนวยงาน 
กผ. 2.2-14   แนวทางการติดตามการใชจายงบประมาณงบลงทุนของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.2-15  รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการติดตามการใชจายงบประมาณ 
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หลักฐาน ชื่อเอกสาร 
กผ. 2.3-01 กรอบอัตรากําลังท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
กผ. 2.3-02  http://www.planning.psu.ac.th 
กผ. 2.3-03 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลัง และอัตราคาจางพนักงาน  (ป 2557 

ประชุม 5 ครั้ง)  
กผ. 2.3-04 เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรา กําลังและอัตราคาจางพนักงาน (ป 2557 ประชุม 5  ครั้ง) 
กผ. 2.3-05 เรื่องระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (มติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 14 มกราคม 2554)  
กผ. 2.4-01    1. แผนการจัดทํารางผังแมบท 2. แผนการขอใชท่ีดิน 3. แผนการข้ึนทะเบียนท่ีดินและอาคาร 4.แผนการ 

update ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
กผ. 2.4-02   1. ขอมูลท่ีดินมหาวิทยาเขตหาดใหญ 2. ขอมูลอาคารท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  3. ฐานขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 4. เอกสารการดําเนินงานในท่ีดินท่ีเชาการรถไฟฯ 
กผ. 2.4-03   1. ขอมูลท่ีดินมหาวิทยาลัย 2. ขอมูลอาคารท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  3. ขอมูลผังแมบทพ้ืนท่ีตาง ๆ  4. ฐาน 

ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
กผ. 2.4-04 ผังแมบทแสดงถนนลําลองพ้ืนท่ีสวนขยายของวิทยาเขตหาดใหญท่ีตําบลทุงใหญ 
กผ. 2.4-05 เอกสารการประสานงานท่ีเก่ียวของกับการขอใชท่ีดิน 
กผ. 2.4-06 เอกสารการขอมูลอาคาราชพัสดุ วิทยาเขตหาดใหญ 
กผ. 2.4-07   ฐานขอมูลสารสนเทเศภูมิศาสตรของมหาวิทยาลัย 
กผ. 2.4-08 เอกสารการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพ้ืนฐท่ีอาคาร 
กผ. 2.4-09 ท่ีดินตําบลทุงใหญ 
กผ. 2.4-10 ท่ีดินรถไฟ 
กผ. 2.4-11 เอกสารประสิทธิภาพการใชพ้ีนท่ีอาคาร 
กผ. 2.5-01    รายงานความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2556 

http://www.planning.psu.ac.th/2012-06-06-08-35-23.html 
กผ. 2.5-02    รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป 
 การศึกษา 2557 http://www.planning.psu.ac.th/images/files/information/jobpsu/job2553.pdf 
กผ. 2.5-03    หนังสือรายงานประจําป 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
กผ. 2.5-04    http://www.planning.psu.ac.th 
กผ. 2.5-05    รายงานการวิเคราะหภาระงานอาจารย ปงบประมาณ 2557 
กผ. 2.5-06    รายงานการวิเคราะหนักศึกษาเตม็เวลาของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
กผ. 2.5-07    รายงานวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กผ. 2.5-08    คูมือและแนวปฏิบัติงานวิจัยสถาบัน  
กผ. 2.5-09 คูมือการปฏิบัติงานคํานวณ FTES 
กผ. 2.5-10    เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
กผ. 2.5-11   เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงาน 
กผ. 2.5-12 เอกสารการประชุมคณะทํางานปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กผ. 2.5-13    เอกสารการประชุมคณะทํางานปรบัปรุงการจายคาธรรมเนียมการศกึษาของนักศึกษา และการจัดสรรเงินคา 

ธรรมเนียมการศึกษา 
กผ. 2.5-14    รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report ของอธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ระหวาง 

ม.ิย. 2555 – พ.ย. 2556 
กผ. 2.5-15    รายงานผลการดําเนินงานของอธิการ บดมีหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ระหวาง ม.ิย. 55 - พ.ค. 58 
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