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ประกาศคุณูปการ
รายงานการวิจยั เรื่ อง “การวิจยั ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย”
ได้ รั บ ทุ น สนับ สนุ น จากงบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดเงิ น รายได้ ประจํ า ปี งบประมาณ 2546 จาก
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รวมทังสถาบั
้
นวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนให้ การ
ดําเนินงานสําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
คณะผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และรศ.เภสัชกรหญิง ดร.ชวนี ทองโรจน์
ที่ให้ ความอนุเคราะห์ เป็ นที่ ปรึ กษาโครงการ รวมทัง้ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการวิจยั ฉบับนี ้
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ให้ ข้อมูลทุกท่าน ที่สละเวลาของท่านในการให้ สมั ภาษณ์ ขอขอบคุณ
นิสติ ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่ช่วยเก็บข้ อมูล จัดพิมพ์ข้อมูล
คณะผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั ฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการมองภาพและ
กระบวนการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทังอาจมี
้
ประโยชน์ในการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะผู้วิจยั

คํานํา
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ เป็ นองค์กรที่สร้ างองค์ความรู้ และผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตทางพฤติกรรมศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ทํางานประสานกับทางมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ในอันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยด้ านการบริหารงานและด้ านวิชาการ จากการที่มหาวิทยาลัยจัดทําแผน
กลยุทธ์ 15 ปี (พ.ศ.2540 – 2554) ขึ ้น และในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2545 มหาวิทยาลัยกําหนดแผนงาน
หลักให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ โดยกําหนดเป็ นกรอบนโยบาย 7 กรอบ ซึง่ ประกอบด้ วย 55 โครงการ
ทางมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ ทางสถาบันฯ ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อ
การปรั บปรุ งกลยุทธ์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ มี ประสิทธิ ผลยิ่งขึน้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ซึง่ เป็ นผู้อํานวยการสถาบันฯ ในขณะนัน้ ได้ ดําเนินการวิจยั
ประเมินผลร่ วมกับคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่จากหลายหน่วยงาน ทัง้ จากคณะศึกษาศาสตร์ สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และกองแผนงาน จนสําเร็ จลุล่วงด้ วยดี ทางสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ขอขอบคุณผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยที่ให้ ความไว้ วางใจแก่สถาบันฯ และให้ การสนับสนุนทัง้ ด้ าน
งบประมาณ คําแนะนํ า และบุคลากร และขอขอบคุณคณะผู้วิจัยที่ มุ่ง มั่นทํ างานวิจัยด้ ว ยความ
ละเอียด รอบคอบ ซึง่ จะเป็ น ประโยชน์ตอ่ การวางกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาํ วิจัย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลาย
ประการ อาทิ การยกฐานะและแยกตัวเป็ นมหาวิทยาลัยเอกเทศของวิทยาเขตในภูมิภาค การรวม
วิทยาเขตในกรุ งเทพฯ การเพิ่ม และการขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยขยายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยออกไปยังมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ องครั กษ์ จังหวัดนครนายก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นเครื่ องยืนยันให้ เห็นว่า
มหาวิทยาลัยได้ มีความพยายามในการปรับตัวให้ เหมาะสมกับบริ บททังด้
้ านสังคม การเมือง วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกในกระแสโลกาภิวตั น์
นับแต่ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในระยะ
15 ปี ( พ.ศ. 2540 – 2554 ) และในช่วงปี 2542 – 2545 มหาวิทยาลัยกําหนดแผนงานหลักในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ โดยกํ าหนดเป็ นกรอบนโยบาย 7 กรอบ ซึ่ง
ประกอบด้ วยโครงการย่อย จํานวนทังสิ
้ ้น 55 โครงการ ดังนี ้ นโยบายด้ านการพัฒนาวิชาการ แบ่งเป็ น
นโยบายย่อย 4 นโยบาย และโครงการย่อย 24 โครงการ นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร
ประกอบด้ วยโครงการย่อย 5 โครงการ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย
โครงการย่อย 4 โครงการ นโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรและการเงิน ประกอบด้ วยโครงการย่อย 4
โครงการ นโยบายด้ านการพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร ประกอบด้ วยโครงการ
ย่อย 7 โครงการ นโยบายการพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ประกอบด้ วยโครงการย่อย 4 โครงการ และกรอบนโยบายสุดท้ ายด้ านการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วยโครงการย่อย 7 โครงการ
ขณะนี ้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามนโยบายมาระยะหนึ่งแล้ ว การประเมินภาพรวมของการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ จะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์ 55 โครงการ จากการรายงานของคณะ /
สถาบัน/ สํานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในช่วงปี 2542 – 2545
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2. เพื่ อ ประเมิ น กระบวนการและผลผลิ ต ของการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุท ธ์ ใ นช่ ว งปี
2542 – 2545 ตามมิติของการประเมิน 7 ด้ าน ได้ แก่ 1. การพัฒนาวิชาการ 2. การพัฒนาบุคลากร
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การบริ หารทรัพยากรและการเงิน 5. การพัฒนาระบบบริ หาร
และการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร 6. การพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทังในและ
้
ต่างประเทศ และ 7. การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อมู ล การประเมิ น ผลงานของคณะและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงาน ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. หน่วยงานด้ านแผนของมหาวิทยาลัย มีรูปแบบของการสังเคราะห์ผลการดําเนินงานที่
อาจนําไปปรับใช้ ได้ ในอนาคต

ขอบเขตของโครงการ
1. เนื ้อหา งานวิจยั เรื่ องนี ้ครอบคลุมการประเมินโครงการ 55 โครงการ ตามกรอบนโยบาย
7 กรอบ คือ
กรอบนโยบายที่ 1 การพัฒนาวิชาการ
1.1 การพัฒนาวิชาการด้ านการเรี ยนการสอน/การผลิตบัณฑิต ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนโดยมุง่ ให้ นิสติ มศว คิดเก่ง ทําเก่ง
1.1.2 การพัฒนาสํานักหอสมุดกลาง ให้ เป็ นเลิศในด้ านการบริ การสารสนเทศด้ วยสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
1.1.3 การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
1.1.4 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในแต่ละหน่วยงาน
1.1.5 การปรับปรุงอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้ อม มศว ให้ สวย สะอาด ธรรมชาติรื่นรมย์
1.1.6 การสร้ างอาคารเรี ยนและหอพักนิสิต รวมทังการพั
้
ฒนาพื ้นที่ มศว องครักษ์
เพื่อรองรับนิสติ คณะใหม่ ๆ และนิสติ ชันปี
้ ที่ 1 ของทุกคณะภายในปี 2545
1.1.7 การปรับปรุ งกระบวนการรับนิสิตใหม่ หลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้ เอื ้อ
ต่อนิสติ นานาชาติ รวมทังนิ
้ สติ ที่มีความสามารถพิเศษอย่างหลากหลาย
1.1.8 การพัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพให้ มีความเข้ มแข็ง
1.1.9 การพัฒนานิสติ ด้ วยกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยเน้ นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
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1.2 การพัฒนาวิชาการด้ านการบริการวิชาการ ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
1.2.1 การส่ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการในรู ป แบบต่า ง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานที่
ในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การสนับสนุนการจัดตังศู
้ นย์บริการวิชาการให้ มีการบริหารงานนอกระบบราชการ
1.2.3 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการบริ การและ
การเรี ยนการสอน
1.2.4 การประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนา ประสานงานและติดตามประเมินผล
การบริ การวิชาการ
1.3 การพัฒนาวิชาการด้ านการวิจยั ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
1.3.1 การจั ด ตั ง้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาและการพั ฒนาหน่ วยงานวิ จั ยต่ าง ๆ
ในลักษณะหน่วยงานนอกระบบราชการ เพื่อส่งเสริ มการทําวิจยั ด้ วยระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว
1.3.2 การเพิ่มเงินทุนสนับสนุนการวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
1.3.3 การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจยั ใหม่
1.3.4 การสร้ างและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการวิจยั
1.3.5 การแก้ ไข/ปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการวิจยั
1.3.6 การส่งเสริ มการวิจยั ประเภทชุดโครงการในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
รวมทังการวิ
้
จยั และพัฒนาประเภท Action Research
1.3.7 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร
1.3.8 การส่งเสริ มการจัดประชุมทางวิชาการและการไปประชุมวิชาการเพื่อให้
บุคลากรเสนอผลงานวิจยั รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจยั
1.4 การพัฒนาวิชาการด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
1.4.1 การส่งเสริ มกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในรูปแบบต่าง
1.4.2 การจัดทําแผนภารกิจมหาวิทยาลัยด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.3 การจัดตังและพั
้
ฒนาสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม
กรอบนโยบายที่ 2 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
2.1 การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการ ลูกจ้ าง ผู้มีรายได้ น้อย
2.2 การปรับปรุงสโมสรอาจารย์ข้าราชการและลูกจ้ างให้ เป็ นสวัสดิการที่มีคณ
ุ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ
2.3 การปรับปรุงหน่วยงานสวัสดิการและหน่วยงานพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
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2.4 การส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษาต่อ การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน
2.5 การจัดทํ าแผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อให้ มีสัดส่ว น
ปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ ้น
กรอบนโยบายที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
3.1 การพัฒ นาเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มูล เพื่ อ ให้ บุค ลากรเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวกและจัด หา
อุปกรณ์ IT ให้ เพียงพอแก่การใช้ งานของบุคลากร
3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน วางแผน และ
ตัดสินใจ
3.3 การพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถในการใช้ IT ในการปฏิบตั ิงาน การเรี ยนการ
สอน ตลอดจนบํารุงรักษาอุปกรณ์ IT
3.4 การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (2543-2545)
กรอบนโยบายที่ 4 การบริ หารทรัพยากรและการเงิน ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
4.1 การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการคิดค่าใช้ จ่ายต่อหน่วย ตามมติคณะรัฐมนตรี
และเพื่อเตรี ยมการด้ านการบริหารจัดการงบประมาณในมหาวิทยาลัยนอกระบบ
4.2 การจัดทํางบประมาณ PPBS
4.3 การสร้ างและพัฒนาระบบบัญชีพนักงานของมหาวิทยาลัย
4.4 การปรั บปรุ งการบริ หารจัดการด้ านการคลังและทรั พย์ สิน ให้ เอือ้ ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้ านการหารายได้
กรอบนโยบายที่ 5 การพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร ประกอบด้ วย
โครงการดังนี ้
5.1 การจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
5.2 การจัดทํา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
5.3 การปรับปรุ งระเบียบข้ อบังคับ เพื่อความคล่องตัว ความโปร่ งใส และการกระจาย
อํานาจ
5.4 การรื อ้ ปรับระบบโครงสร้ างของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ แก่
สํานักงานอธิ การบดี สํานักงานคณบดี/สํานัก/สถาบัน เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพ ตามระบบ
ISO 9002
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5.5 การสร้ างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครั ฐ และเอกชนในการผลิต
บัณฑิตและในภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
5.6 การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/สํานัก
5.7 การเตรี ยมการนําร่องต่าง ๆ เพื่อก้ าวไปสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กรอบนโยบายที่ 6 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ
ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
6.1 การจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชันนํ
้ าในต่างประเทศ
6.2 การส่งเสริมการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าในต่างประเทศ
6.3 การส่งเสริมการรับและการแลกเปลี่ยนนิสติ กับต่างประเทศ ทังในหลั
้
กสูตรปกติและ
หลักสูตรนานาชาติ
6.4 การส่งเสริ มความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศในกิจกรรม
และกิจการต่าง ๆ
กรอบนโยบายที่ 7 การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วยโครงการดังนี ้
7.1 การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในงานวันสมเด็จพระเทพฯ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 27 และรายการโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
7.2 การจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ การประชุม สัมมนา ฯลฯ
7.3 การส่งเสริ มความร่ วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าต่าง ๆ ของมศว และชมรมผู้สูงอายุ
มศว ในการจัดกิจกรรม
7.4 การประชาสัม พัน ธ์ แ ละเผยแพร่ ง านวิ ช าการดี เ ด่น และบุค ลากรดี เ ด่น รวมทัง้
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทังภายในและต่
้
างประเทศ
7.5 การปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7.6 การจัดให้ ตกึ 3 เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา
7.7 การส่ง เสริ ม กิ จ กรรมของนิ สิ ต เพื่ อ สร้ างความรั ก ความผูก พัน กับ สถาบัน และ
สร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
2. ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ได้ จากแหล่งข้ อมูล ดังนี ้
เอกสารรายงานผลความก้ าวหน้ าของโครงการ/งานตามแผนงานหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยช่วงปี 2542 – 2545 ครัง้ ที่ 1 – 4 และรวมเล่ม 1 ฉบับ
การสัมภาษณ์ ผ้ ูเกี่ยวข้ องกับการดําเนินนโยบาย ประกอบด้ วย รองอธิการบดี คณบดี
หัวหน้ ากอง
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ขัน้ ตอนในการทําวิจัย
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากเอกสารรายงานความก้ า วหน้ า โดยจํ า แนกเป็ นนโยบายหลัก 7
นโยบาย ในแต่ละนโยบายหลักจัดเรี ยงข้ อมูลตามลําดับโครงการในแต่ละนโยบาย ในแต่ละโครงการจัด
ข้ อมูลตามคณะและหน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานแสดงข้ อมูลตลอดช่วงปี 2543 - 2546 ผลการ
วิเคราะห์และจัดข้ อมูลปรากฏในเอกสาร “ข้ อมูลโครงการวิจยั ฯ”
2. สรุปข้ อมูลเรี ยงตามลําดับโครงการ 1 – 55 ในแต่ละโครงการ มีข้อมูลเป็ นรายคณะ
3. ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน ตามนโยบาย 7 กรอบ เริ่ ม จากนโยบายด้ า นการพัฒ นา
วิชาการจํานวน 24 โครงการ นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 5 โครงการ นโยบายด้ านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 4 โครงการ นโยบายด้ านการบริ หารทรัพยากรและการเงิน จํานวน
4 โครงการ นโยบายด้ านการพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร จํานวน 7 โครงการ
นโยบายการพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ สุดท้ ายนโยบาย
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 7 โครงการ โดยใช้ กรอบการประเมินดังนี ้
3.1 งานพัฒนาหรื อภาระงานเดิม
3.2 กลไกการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน
3.3 การมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมของคณะต่าง ๆ หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
3.4 การประเมินคุณภาพของงาน
3.5 ผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรม
3.6 ผู้รับผิดชอบ
3.7 กระบวนการด้ านแผน
3.8 ความต่อเนื่องของการดําเนินงาน แม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การวางแผน การประเมินโครงการ
แผน แผนงาน และโครงการ
ในการดําเนินงานขององค์การใดๆ ไม่ว่าในภาครัฐบาล หรื อภาคเอกชนที่เป็ นการดําเนินงาน
ให้ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ จําเป็ นต้ องมีการวางแผนล่วงหน้ า เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ของการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ สภาวการณ์ และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การวางแผน เป็ นการกําหนดเป้าประสงค์ (Goals) หรื อวัตถุประสงค์ (Objectives) ขององค์การ
รวมทังการกํ
้
าหนดกลยุทธ์ (Strategies) ทังมวล
้
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์หรื อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ตลอดจนการพัฒนาลําดับขันของการวางแผนอย่
้
างครอบคลุม (Comprehensive) เพื่อที่จะบูรณาการ
และประสานกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ องให้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวข้ องทัง้ เป้าหมาย (End)
และวิธีการ (Means) (Stephen Robbins and Mary Coulter , 1996 : 228-229 อ้ างถึงใน พวงรัตน์
เกษรแพทย์ 2543 : 31) การวางแผนเป็ นหน้ าที่ที่สําคัญซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นหน้ าที่หลักในการบริ หาร
เพราะการวางแผนเป็ นก้ าวแรกของการจัดการทังปวง
้
การวางแผนครอบคลุมถึงหน้ าที่การจัดการด้ าน
อื่ น ๆไว้ ด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ นการจัด องค์ ก าร การจัด หาคน การสั่ง การ เพื่ อ ดํ า เนิ น งานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตลอดจนการควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ ได้ ผล สิ่งเหล่านีต้ ้ องมีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า
ต้ องผ่านขันตอนการวิ
้
เคราะห์และกําหนดเป็ นแผนงานขึ ้นมาก่อนที่จะนํามาใช้ ปฏิบตั จิ ริง
อี ก นัย หนึ่ง การวางแผนเป็ นกระบวนการซึ่ง หมายถึง วิ ธี ก ารที่ มี ขัน้ ตอนอัน ต่อเนื่ อ งและ
สัม พัน ธ์ กัน และวิ ธี ก ารนัน้ ต้ อ งกํ า หนดขึน้ โดยอาศัย หลัก เหตุผ ล ดัง นัน้ กระบวนการวางแผนจึ ง
หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักเหตุผลในการกําหนดว่า จะทําอะไรในอนาคต จะทําอย่างไรในการ
ดําเนินงานในกิจกรรมนันๆ
้ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และจะวัดได้ อย่างไร ซึง่ วิธีการต่างๆ ดังกล่าว
ต้ องเป็ นขันตอนที
้
่ตอ่ เนื่องสัมพันธ์กนั
การวางแผนเป็ น “กระบวนการ” (Process) จึงประกอบด้ วยกิจกรรม (Activity) ที่จะต้ อง
กระทํ ากันอย่างต่อเนื่ อง
และสามารถปรั บให้ เ ข้ าได้ กับข้ อมูลที่ ได้ รับทัง้ ที่ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
(Feedback) และข้ อมูลที่มาจากระบบต่างๆ การวางแผนต้ องมีการดําเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากทังภายนอกและภายในองค์
้
การ เมื่อข้ อมูลจากส่วนต่างๆ
เปลี่ยนแปลงไป แผนอาจต้ องทบทวนและปรับให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ เพื่อให้ เกิดผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ
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Input
(ข้ อมูลนําเข้ า)

Process
(กระบวนการ)

Output
(ผลงาน)

Feedback
(ข้ อมูลย้ อนกลับ)

มาตรฐานที่กําหนด
(Standard)
ภาพประกอบ 2.1 กระบวนการวางแผน
กระบวนการวางแผน มีความสําคัญยิ่งในการที่จะช่วยให้ มีการใช้ ตวั ป้อนอย่างมีประสิทธิผล
หรื อการได้ ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีประสิทธิ ภาพ หรื อการใช้ ตวั ป้อนได้ อย่างประหยัด
การเรี ยนรู้ กระบวนการวางแผน ซึ่งรวมถึง ขัน้ ตอนของการวางแผน จึงเป็ นสิ่งจํ าเป็ น เพราะการ
วางแผนที่ถกู ขันตอนจะช่
้
วยให้ มีโอกาสปฏิบตั ติ ามแผนมากยิ่งขึ ้น
จากภาพประกอบ 2.1 (Input - Output Model) เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อน
(Input)
และผลผลิต (Output) ผลผลิตจะเกิ ดขึน้ เมื่อตัวป้อนได้ ผ่าน “กระบวนการ”
แล้ ว
ซึง่ หมายความว่า ตัวป้อนเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้ เกิดผลผลิต ต้ องอาศัยกระบวนการด้ วย จึงกล่าวได้
ว่าการวางแผนเป็ นกระบวนการ ที่เกี่ยวข้ องกับการใส่ข้อมูล (Input) ข่าวสาร และทรัพยากรต่างๆ
เข้ าไป มีการดําเนินงานเป็ นกระบวนการ (Process) และปรากฏผล (Output) ออกมาในลักษณะ
ต่างๆ ซึ่งผลจะก่อให้ เกิดข้ อมูลย้ อนกลับ (Feedback) มาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน (Standard)
ที่กําหนดไว้ ถ้ าผลออกมาไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ก็กลับไปเป็ นข้ อมูลใส่เข้ ากระบวนการใหม่ เพื่อ
ก่ อให้ เ กิ ดการปรั บปรุ ง ให้ ดีที่ สุด การวางแผนจึงเป็ นกระบวนการจัดทํ ากับข้ อมูลต่า ง ๆ กํ า หนด
ทางเลือกในการดําเนินงานในอนาคตให้ กบั องค์การให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อมาตรฐานขององค์การที่
ได้ ตงไว้
ั้
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ขัน้ ตอนการวางแผน
การวางแผน (Planning Process) ประกอบด้ วย 3 ขันตอนพื
้
้นฐาน ได้ แก่การวางแผน
(Planning) การนําแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) เพื่อทดสอบว่า
การวางแผนกับการนําแผนไปปฏิบตั ติ รงกันหรื อไม่ ถ้ าตรงกันแสดงว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ (End of Plan)
แต่ถ้าไม่บรรลุวตั ถุประสงค์แสดงว่าจะต้ องมีการจัดทําแผนใหม่เป็ นวงจรของการทําแผน ดังรูปที่
การวางแผน

บรรลุวตั ถุประสงค์

การประเมินผล

การนําแผนไปปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 2.2 วงจรของการวางแผน
การวางแผนมีหลายทฤษฎีที่แบ่งขันตอนของกระบวนการวางแผนออกไปมากกว่
้
า 3 ขันตอน
้
แต่กล่าวโดยสรุปแล้ วจะอยูใ่ นกรอบของขันตอนพื
้
้นฐาน 3 ขันตอนด้
้
วยกัน คือ
1. ขัน้ การวางแผน ซึ่ ง เป็ นหัว ใจสํ า คัญ ของทุ ก ระดับ หน่ ว ยงานทุ ก องค์ ก าร เป็ นการ
เตรี ยมการกําหนดหลักเกณฑ์การทํางาน ขันตอนการวางแผนจะดํ
้
าเนินงานดังนี ้ คือ
1.1 กําหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็ นอยูโ่ ดยละเอียด
1.3 ดําเนินการวางแผนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
2. ขันการนํ
้
าแผนไปปฏิบตั ิ เมื่อวางแผนเสร็ จแล้ ว ก็ต้องจัดให้ มีการปฏิบตั ิงานตามแผน
โดยวิธีการดังนี ้
2.1 จัดให้ มีการอํานวยการ สัง่ การ และแบ่งงานเป็ นสัดส่วนตามแผนงานที่วางไว้
2.2 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับแผนงานเข้ าใจอย่างกระจ่างชัดเจน
2.3 กําหนดวิธีการประสานงาน
2.4 กําหนดวิธีตรวจสอบและควบคุมงาน
2.5 ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็ นระยะ
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3. ขันการประเมิ
้
นผล เป็ นกระบวนการที่ทําให้ เกิดการวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพ
ของแผนงานและโครงการ โดยการใช้ ข้อมูลเป็ นเครื่ องสนับสนุน เป็ นการเปรี ยบเทียบผลของการ
ปฏิบัติง านที่ ได้ รับกับวัตถุป ระสงค์ ข องแผนงานที่ กํา หนดและการประเมิ น ค่า ของวิธี การต่า ง ๆ ที่
นํามาใช้ ในการดําเนินงาน
การวางแผนประกอบด้ ว ยระบบที่ มี โ ครงสร้ างของแผน แผนงาน และโครงการ เป็ นสิ่ ง
เชื่ อมโยงระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ เพื่อให้ เกิ ดผลการปฏิบัติงานที่ ดีตามจุดมุ่งหมายที่ ตงั ้ ไว้
แผนจะเป็ นเสมือนสิ่งที่ชี ้ช่องทางในการดําเนินงานขององค์การ ซึ่งจะเป็ นกรอบหรื อขอบข่ายในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลและองค์การ การวางแผนมีประโยชน์ โดยช่วยให้ มองเห็นภาพรวมในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การ ช่วยให้ การบริ หารงานขององค์การมีจดุ หมายและทิศทางที่แน่นอน ช่วยให้
บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้ ถูกต้ องและเป็ นข้ อผูกมัด (Commitment)
ในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ช่วยลดหรื อหลีกเลี่ยงความซํ ้าซ้ อนใน
การปฏิ บัติ ง าน ซึ่ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความสิน้ เปลื อ งของทรั พ ยากร และปั ญ หาการกระทบกระทั่ง และ
แทรกแซงการทํางานซึง่ กันและกันของบุคลากรหรื อฝ่ ายที่รับผิดชอบงานต่างกัน และนอกจากนันยั
้ ง
ช่วยลดความเสี่ยงหรื อปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
“แผนงาน” หรื อ “โครงการ” เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนปฏิบตั ิเพื่อสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ า
แต่โครงการบางโครงการได้ รับความสําเร็ จ ในขณะที่บางโครงการประสบความล้ มเหลว ซึ่งการตอบ
คําถามว่าอะไรคือจุดสําคัญของสิ่งเหล่านี ้นัน้ ทําให้ แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการเกิดขึ ้น
โดยมุ่งหวังในการคาดคะเนว่าโครงการที่กําหนดขึ ้นนันหากนํ
้
าไปปฏิบตั ิแล้ วจะเกิดประโยชน์มากน้ อย
เพียงใด หรื อในขณะที่นําไปปฏิบตั ิมีการพิจารณาดูว่าโครงการน่าจะดําเนินการต่อไปหรื อไม่ หรื อเมื่อ
เสร็ จสิ ้นโครงการแล้ วผลของโครงการตรงกับจุดมุ่งหมายของโครงการเพียงใด ควรมีการแก้ ไขอย่างไร
การประเมินโครงการถื อเป็ นงานสําคัญในการปรับปรุ งแผนและวิธีดําเนินงาน และมีหน้ าที่ในการ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด
การประเมินโครงการ
การประเมิน เป็ นกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทํา
รายงานสรุ ป เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจดําเนินงานให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด หรื อ
หมายถึง การศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบเพื่อกําหนดคุณค่า หรื อคุณธรรมให้ กบั สิ่งใดสิ่งหนึ่ง สําหรับ
โครงการ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของแผนงานที่ จัด ทํ า ขึน้ อย่า งเป็ นระบบ ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมย่อ ยหลาย
กิจกรรมที่ต้องใช้ ทรัพยากรในการดําเนินงานและคาดหวังที่จะได้ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้ องมี
จุดเริ่ มต้ นและจุดสิน้ สุดในการดําเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายที่ ชัดเจน ดังนัน้
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การประเมินโครงการถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญในการบริ หารโครงการ 1 มีหน้ าที่ในการ
หาข้ อมูลเพื่อนํามาพิสจู น์ ให้ เห็นว่าการดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
มากน้ อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนหรื อทรัพยากรที่เสียไปหรื อไม่ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการ
ปรับปรุงโครงการให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและมีความสําคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการใน
หลายแง่มมุ ดังนี ้
รอสซี่และฟรี แมน (Peter H. Rossi and Howard E. Freeman.1993) ได้ ให้ จดุ มุ่งหมายที่
สําคัญ 5 ประการ
1. เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ
2. เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
3. เพื่อเป็ นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขการดําเนินโครงการ
4. เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ข้อดีและข้ อเสียหรื อข้ อจํากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินใจในการ
สนับสนุนโครงการ
5. เพื่อการตรวจสอบว่าการดําเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้ อยเพียงใด
บิกแมน (Bigman) ได้ เสนอความเห็นเกี่ยวกับจุดมุง่ หมายของการประเมิน 6 ประการ
1. เพื่อต้ องการที่จะตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการว่าบรรลุจดุ มุ่งหมายที่กําหนดมาก
น้ อยเพียงใด
2. เพื่อต้ องการค้ นหาคําตอบในความสําเร็จและความล้ มเหลวของโครงการในแต่ละด้ าน
3. เพื่อต้ องการค้ นหาหลักการและการดําเนินงานที่ทําให้ โครงการได้ รับความสําเร็จเป็ นอย่างดี
4. เพื่อให้ ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิผลของโครงการ
5. เพื่อการค้ นหาแนวทางสําหรับการศึกษาวิจยั ต่อไป
6. เพื่อกําหนดวิธีการที่จะให้ บรรลุเป้าหมายของโครงการ
จากความมุง่ หมายของการประเมินโครงการดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่า การประเมินโครงการ
มีส่วนสําคัญที่ช่วยเติมเต็มความน่าเชื่อถือของการดําเนินงาน มีการใช้ ทรัพยากรในการลงทุนอย่าง
คุ้มค่า และช่วยให้ การตัดสินใจมีความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น ดังคํากล่าวของไวส์ ( Weiss.1972 ) ที่ว่า “...
การประเมิ นโครงการเป็ นการวิ เคราะห์ การดํ าเนิ นงานอย่ างเป็ นระบบ ที ่ไม่ เ พี ยงแต่นําข้อมู ลที ่ได้

1

กระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การวางแผน การปฏิบตั ิงาน การ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

12

รูปแบบการประเมิน
คําว่ารู ปแบบของการประเมิน (Evaluation Model) หรื อ แบบจําลองนัน้ หมายถึง กรอบ หรื อ
แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับกระบวนการและการประเมินที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ า ที่ได้ รับการพัฒนา
มาหลายยุคหลายสมัย นักประเมินหลายท่านได้ เสนอรู ปแบบการประเมินที่มีแนวคิด ทฤษฎีและหลัก
เหตุผลเฉพาะอย่าง แต่ละรู ปแบบต่างก็มีความจํ ากัด มีจุดอ่อน จุดเด่น และประโยชน์ แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั การปรับให้ สอดคล้ องกับความเหมาะสมของสภาพโครงการ อย่างไรก็ตามรู ปแบบพื ้นฐาน
หลักในการประเมินที่สําคัญ ( House , 1983 ) สรุปได้ ดงั นี ้
1. การประเมินโครงการแบบการวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)
เป็ นการประเมินโครงการที่ยึดผลงานในเชิงปริ มาณที่สามารถวัดได้ เป็ นหลัก ใช้ การวิเคราะห์
ทางสถิติ และรู ปแบบการประเมินที่เน้ นการทดลอง ข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจและผลงานที่เกิดขึ ้นจะ
นําไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับโครงการโดยวิธีการหาสหสัมพันธ์
การประเมิ น โครงการแบบการวิ เ คราะห์ ร ะบบพั ฒ นาขึ น้ โดยกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริ กาในสมัยที่นายแมคนามารา (Robert McNamara) เป็ นรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมเมื่อ
ประมาณ ปี ค.ศ.1965 โดยได้ นําแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้ สอดคล้ องกับการ
กําหนดงบประมาณ ที่เรี ยกว่า PPBS (Planning, Programming and Budgeting System) มา
พัฒนาเป็ นระบบที่ใช้ ในการวัดผลโครงการของรัฐบาลทังทางการทหาร
้
การบริ การ และทางการศึกษา
โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสินใจทําโครงการต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั การประเมิน
โครงการตามรู ปแบบนี ้นิยมใช้ สําหรับการประเมินโครงการด้ านการบริ การสังคมมากกว่าการประเมิน
โครงการตามรูปแบบหรื อแนวคิดอื่น ๆ และผู้ที่เสนอแนวคิดนี ้อย่างกว้ างขวาง คือ ริฟลิน ( Rivlin.1971 )
2. การประเมินโครงการแบบยึดวัตถุประสงค์ เป็ นหลัก (Behavioral Objectives)
เป็ นการประเมินโครงการที่ยึดวัตถุประสงค์เป็ นหลักหรื อเป็ นฐานในการประเมิน ซึ่งไทเลอร์
(Tyler.1967) เป็ นผู้เสนอแนวความคิดนี ้เป็ นคนแรก โดยใช้ ในการประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน
และต่อมาแนวความคิดนี ้ได้ พฒ
ั นาไปสู่วงการธุรกิจและรัฐบาลอย่างกว้ างขวาง โดยไทเลอร์ ได้ เสนอ
แนวความคิดดังนี ้
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แนวความคิดและแบบจําลองของ Ralph W. Tyler
ไทเลอร์ (Tyler.1967) เป็ นผู้เ ริ่ ม บุก เบิก แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การประเมิ น โครงการ เขามี
ความเห็นว่า “การประเมินคือการเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ จากการปฏิบตั ิกบั จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่
กําหนดไว้ ” โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตงไว้
ั ้ อย่างชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจงแล้ ว จะเป็ น
แนวทางช่วยในการประเมินได้ เป็ นอย่างดีในภายหลัง จากคําจํากัดความดังกล่าวเห็นได้ ว่า โครงการ
จะประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ ดูได้ จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตงไว้
ั ้ แต่แรกหรื อไม่
ซึ่ง ไทเลอร์ ได้ เสนอโมเดลการประเมินขึ ้นที่เรี ยกว่า “Tyler’s Goal Attainment Model” หรื อ
แบบจําลองที่ยดึ ความสําเร็ จของจุดมุ่งหมายเป็ นหลัก ไทเลอร์ ได้ นํารูปแบบการประเมินนี ้มาใช้ ในด้ าน
การวัด ผลของหลัก สูต ร โดยเน้ น กระบวนการความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ ป ระกอบ 3 อย่ า ง ได้ แ ก่
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์ และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ โดยประเมินว่าผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ ้นเป็ นไปตามจุดมุง่ หมายหรื อไม่
ไทเลอร์ มี ค วามเห็ น ว่ า จุ ด มุ่ง หมายของการประเมิ น นัน้ เพื่ อ ตัด สิ น ว่ า จุด มุ่ง หมายเชิ ง
พฤติกรรมที่ตงไว้
ั ้ นนประสบผลสํ
ั้
าเร็ จหรื อไม่ ส่วนใดที่ประสบความสําเร็ จก็อาจเก็บไว้ ใช้ ได้ ต่อไป แต่
ส่วนใดไม่ประสบผลสําเร็จก็ควรปรับปรุงแก้ ไข ซึง่ ไทเลอร์ ได้ เน้ นการประเมินผลทางด้ านการศึกษาโดย
ได้ จดั ลําดับขันในการเรี
้
ยนการสอนและการประเมินผลดังนี ้
1. ตัง้ จุ ด มุ่ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรมด้ ว ยข้ อ ความที่ ชัด เจน เฉพาะเจาะจง โดยบ่ ง บอกถึ ง
พฤติกรรมที่ต้องการวัดในภายหลังด้ วย ได้ แก่ การกําหนดจุดมุ่งหมายในโครงการ เช่น พฤติกรรมของ
ผู้เรี ยน เป็ นต้ น
2. กําหนดเนือ้ หา หรื อ ประสบการณ์ ทางการศึกษาที่ต้องการให้ บรรลุตามความมุ่งหมาย
ที่ ตัง้ ไว้ ได้ แ ก่ การเลื อ กเนื อ้ หาหรื อ ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ จุด มุ่ง หมาย เพื่ อ ให้ ไ ด้
พฤติกรรมที่ต้องการ ขันตอนนี
้
้จะคลุมถึงกิจกรรมและสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ จดั การเรี ยนการสอน เพื่อ
นําไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายที่ต้องการ
3. เลือกวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมในการที่จะทําให้ เนือ้ หาที่วางไว้ ประสบผลสําเร็ จ
โดยมีการระบุถึงเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ ในโครงการ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการทดสอบ
เป็ นต้ น เพื่อพิจารณาถึงความสําเร็จที่ตงไว้
ั้
4. ประเมินผลโครงการ โดยการตัดสินด้ วยการวัดผลทางการศึกษา หรื อการทดสอบสัมฤทธิผล
ในการเรี ยน แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และสรุปรวบรวมเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ ไข
ดังนันเราจะเห็
้
นได้ ว่า ไทเลอร์ คิดว่าการประเมินผลโครงการเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการ
สอน การประเมินนัน้ อาศัยแบบทดสอบสัมฤทธิ ผลทางการศึกษา การวิเคราะห์ และการสังเกตเป็ น
พื ้นฐานในการประเมินคุณค่าของโครงการ
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ในการประเมินโครงการนัน้ ไทเลอร์ มีความเห็นว่า ต้ องยึดความสําเร็ จของคนส่วนใหญ่เป็ น
เกณฑ์ ใ นการตัด สิ น ความสํ า เร็ จ ของกลุ่ม การตี ค วามจากคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบเพื่ อ การ
ประเมินผลนัน้ อาศัยคะแนนรวมเป็ นหลัก และอาศัยการวัดพฤติกรรมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยมี
เกณฑ์กําหนดไว้ ล่วงหน้ าถึงระดับของความสําเร็ จ ซึ่งในการประเมินผลตามแนวคิดนี ้เหมาะสําหรับ
การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มากกว่าการประเมินผลความก้ าวหน้ า
การนํ าแนวคิดของไทเลอร์ มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินโครงการนัน้ ถ้ าผู้ประเมินต้ องการ
ประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของไทเลอร์ สามารถดําเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. ค้ นหาจุดมุ่งหมายที่แท้ จริ งของโครงการที่จะทําการประเมินผลให้ ได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
โครงการทางการศึกษาส่วนใหญ่ ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
2. นําจุดมุง่ หมายของโครงการนันมาแยกย่
้
อยออกเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ ได้
3. จัดเนื ้อหาในการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ตา่ ง ๆ
4. ทํ าการทดสอบผู้เรี ยนก่ อนทํ าการเรี ยนการสอนด้ วยแบบทดสอบที่ มีคุณภาพทางการ
วัดผลที่เชื่อถือได้
5. เลือกวิธีการสอนและอุปกรณ์การสอนให้ สอดคล้ องกับเนื ้องหา และจุดประสงค์ที่กําหนดไว้
6. เมื่อโครงการเสร็ จสิ ้นลงแล้ วจึงทําการทดสอบผู้เรี ยนตามเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนไปแล้ ว
7. ประเมินประสิทธิ ภาพของโครงการด้ วยการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนการเรี ยนการสอน
และคะแนนที่ได้ หลังจากการเรี ยนการสอนว่าแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
8. นําผลการเปรี ยบเทียบมาค้ นหาจุดบกพร่ องในการเรี ยนการสอนว่าอยู่ที่ใดบ้ าง จดบันทึก
เพื่อปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
จากแนวคิดของ ไทเลอร์ เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า การ
ประเมินผลดังกล่าวแล้ วง่ายต่อการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการเพราะวัดและประเมินผลเฉพาะ
แต่จุด มุ่ง หมายที่ ตัง้ ไว้ เ ท่ า นัน้ แต่ว่ า การประเมิ น ผลดัง กล่า วนี ม้ ี คุณ ค่า ค่อ นข้ า งจํ า กัด เพราะว่ า มี
ประโยชน์ สําหรับการประเมินผลสรุ ปมากกว่าการประเมินผลความก้ าวหน้ า และให้ ความสําคัญใน
คุณค่าของจุดมุง่ หมายเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินการบรรลุวตั ถุประสงค์ยงั เป็ น
อัตนัยมาก
3. การประเมินโครงการแบบยึดการตัดสินในเป็ นหลัก (Decision – Making)
เป็ นการประเมินโครงการที่ ยึดถื อรู ปแบบหรื อกระบวนการตัดสินใจเป็ นบรรทัดฐาน โดยผู้
ประเมินจะต้ องเสนอข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ูมีอํานาจตัดสินใจเป็ นผู้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจว่าจะ
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สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam and others. 1983 ) เป็ นบุคคลสําคัญที่เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมิน
โครงการชนิดนี ้ ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั และเข้ าใจกันในรูปแบบที่เรี ยกว่า “CIPP Model” ซึง่ ย่อมาจากคํา 4 คํา ได้ แก่
C = Context

คือ สภาวะแวดล้ อม

I = Input

คือ ปั จจัยเบื ้องต้ น

P = Process

คือ กระบวนการ

P = Product

คือ ผลผลิต

แนวความคิดและแบบจําลองของ Daniel L.Stufflebeam
สตัฟเฟิ ลบีม ได้ ให้ ความหมายของการประเมินว่า “เป็ นกระบวนการของการวิเคราะห์เพื่อให้
ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่” เขาได้ เสนอรู ปแบบการ
ประเมิน CIPP ที่เน้ นการประเมินที่เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการหาข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับโครงการ เพื่อหาทางเลือกที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
แบบจํ าลองประเภทนีไ้ ม่เพียงแต่ประเมินว่า บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่เท่านัน้ แต่ยังเป็ นการ
ประเมินเพื่อให้ รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจ โดยได้ แบ่งรูปแบบการตัดสินใจที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงออกเป็ น 4 แนวทาง ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับการตัดสินใจและข้ อมูลที่จะนํามาใช้ ประกอบ ดังนี ้
1. การตัดสินใจที่ ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ ้นเชิง เป็ นการประเมินเพื่ อนํ าไปสู่การ
ตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ รับข้ อมูลการค้ นพบใหม่สดุ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดย
จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทังรู้ ปแบบ โครงสร้ าง เป้าหมาย เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้ จะต้ องเป็ น
การประเมินโครงการที่ต้องมีข้อมูลละเอียดรอบคอบและมีมากพอเพียง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
แบบนี ้มีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อยมากหรื อแทบจะไม่เกิดขึ ้นเลย
2. การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรื อปรับกิจกรรม หรื อหน่วยงานบางสิ่งบางอย่าง
ขององค์ การ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงบางส่วนเพื่อให้ เ กิ ดความเหมาะสมและเพื่ อประคองดุลยภาพ
ภายในองค์การให้ เป็ นไปโดยปกติ แต่ยงั รักษาสภาพหรื อโครงสร้ างเดิมไว้ จะเปลี่ยนเฉพาะรายละเอียด
ย่อย ๆ มีการใช้ เทคนิคใหม่ ๆ หรื อมาตรฐานความสําเร็ จมาช่วยแก้ ไขหรื อสับเปลี่ยนหน้ าที่การงาน
หรื อเปลี่ยนระบบการเก็บข้ อมูล เป็ นต้ น
3. การตัดสินใจเพื่อปรับปรุ งพัฒนาให้ องค์การดีขึ ้น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
คณะกรรมการหรื อผู้เชี่ยวชาญศึกษา แก้ ไขแนะนํา ให้ ความรู้ และนําเทคนิคใหม่ ๆ เข้ ามาเพื่อการ
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4. การตัด สิ น ใจโดยนํ า ความคิ ด ริ เ ริ่ ม มาใช้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงไปสู่แ นวใหม่ โดยนํ า
กิจกรรมใหม่ ๆ เข้ ามาทดลองใช้ เพื่อดูผลและโอกาสของการเปลี่ยนแปลง ใช้ ทฤษฎีและข้ อค้ นพบใหม่
ซึง่ บางครัง้ ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงสูงและจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม
อันเป็ นผลผลิตของโครงการทดลองนัน้
จากแนวทางการตัดสินใจข้ างต้ น สามารถแยกประเภทการตัดสินใจออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวางวัตถุประสงค์ ได้ แก่ การกําหนดการวางแผนว่า

จะเนินการอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร ระดับนี ้เป็ นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้น
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้ างเพื่อวางกระบวนการ เป็ นการกํ าหนดในเรื่ องโครงสร้ าง
เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสม ระดับนี ้เป็ นการคาดหวังของวิธีการ
3. การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ เ พื่ อ การควบคุม ดัด แปลงกระบวนการ ได้ แ ก่ การ

ควบคุมดูแล ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ในระหว่างดําเนินการ ระดับนี ้เป็ นการปฏิบตั กิ ารที่เกิดขึ ้นจริง
4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานเมื่อสิ ้นสุดโครงการ เป็ นการตัดสินใจครัง้ สุดท้ าย เพื่อ

การตรวจสอบโครงการทังหมดว่
้
าได้ บรรลุเป้าหมายมากน้ อยเพียงไร ระดับนี ้เป็ นเป้าหมายที่เกิดขึ ้นจริ ง
หลังจากได้ ปฏิบตั กิ ารไปแล้ ว
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ ว่าการตัดสินใจในการวางแผนจะต้ องเกิดจากการประเมินในด้ าน
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. การประเมินสภาพแวดล้ อม เป็ นการประเมินเพื่อค้ นหาเหตุผลในการกําหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยจะระบุถึงสภาพแวดล้ อมทังภายนอก
้
และภายในที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการ ระบุ
ถึงความต้ องการและโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้น รวมทังการคาดการณ์
้
ปัญหาและวิเคราะห์ถึงปั ญหาที่
จะเกิ ด ขึน้ เมื่ อ มี ไ ด้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพต่า ง ๆ แล้ ว จึง จะกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการขึน้
การประเมินสภาพแวดล้ อมจําแนกออกได้ เป็ น 2 วิธี คือ การประเมิ นตามสภาวการณ์ (Contingency)
ที่ม่งุ ค้ นหาอิทธิพลที่อยู่ภายนอกระบบเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขระบบให้ ดีขึ ้น สามารถนําไปสู่การคาดการณ์
ข้ อมูลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตและนําข้ อมูลนันมาทํ
้
าการวิเคราะห์เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป และ การประเมิ นตามความสอดคล้อง (Congruence) โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ ้น
จริ งกับผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ ้นว่ามีความสอดคล้ องหรื อแตกต่างกัน และเพื่อต้ องการดูว่าโครงการ
นัน้ บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด การประเมิ น ตามความสอดคล้ องมัก เป็ นการศึก ษา

17

2. การประเมินข้ อมูลนําเข้ า เป็ นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนําเสนอข้ อมูลสําหรับ
การกําหนดถึงวิธีการในการใช้ ทรัพยากรเพื่อให้ โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ โดยจะระบุให้ ทราบถึง
ลักษณะของข้ อมูลนําเข้ าดังนี ้
1) สมรรถภาพและความรับผิดชอบของบุคคลและของหน่วยงานที่จะบริ หารโครงการ
2) กลยุทธ์หรื อยุทธวิธีที่จะทําให้ โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์
3) รูปแบบเฉพาะของข้ อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการนําไปใช้ ของยุทธวิธีที่ได้ เลือกสรรแล้ ว
การประเมินข้ อมูลนําเข้ าจะเป็ นการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนรายละเอียดอย่างลึกซึ ้ง
มุ่ง วิ เ คราะห์ ห าข้ อ มูล ที่ ดี ที่ สุด ที่ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นการกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ หรื อ การบริ ห ารโครงการ
การตัดสินใจจะขึ ้นอยูก่ บั การประเมินข้ อมูลนําเข้ าหรื อข้ อมูลที่ได้ รับการเลือกสรรมาอย่างดีแล้ ว ซึง่ เชื่อ
ได้ วา่ หากนําไปบริ หารโครงการแล้ ว ย่อมบรรลุถึงเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินกระบวนการ เป็ นการประเมินเพื่อการควบคุมการบริ หารโครงการ ผลของการ
ประเมิ นจะเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูบริ หารโครงการใช้ ปรั บปรุ งโครงการให้ สามารถดํ าเนิ นการและบรรลุถึ ง
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดมุง่ หมายของการประเมินกระบวนการจําแนกได้ เป็ น 3 ประการ คือ
1) เพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อพยากรณ์ความบกพร่องในการดําเนินงานโครงการ
2) เพื่อเสนอข้ อมูลที่จะนําไปสูก่ ารตัดสินใจดําเนินโครงการ
3) เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ การดําเนินโครงการที่เป็ นไปด้ วยดี
การประเมินกระบวนการจะต้ องคํานึงถึงกลยุทธ์ในการประเมินที่สําคัญ 3 วิธี คือ ประการแรก
จะต้ องทําการประเมิน หรื อวิเคราะห์ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้ ทรัพยากร ประการ
ที่สอง จะต้ องทําการประเมินความสามารถในการบริ หารโครงการของผู้ดําเนินโครงการ และประการ
ที่สาม จะต้ องทําการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบโครงการที่ได้ กําหนดขึ ้น
หากทํ า การประเมิ น ทัง้ สามกลยุท ธ์ แ ล้ ว จะทํ า ให้ ท ราบชัด เจนว่า กระบวนการบริ ห ารโครงการจะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการหรื อไม่
4. การประเมินผลงาน (Product Evaluation) เป็ นการประเมินที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจหรื อแสดงความคิดเห็นต่อความสําเร็ จของโครงการทังในขณะที
้
่โครงการกําลังดําเนินงานอยู่
และเมื่อโครงการได้ เสร็ จสิ ้นลง การประเมินในลักษณะนี ้จะเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างผลงานที่เกิด
ขึน้ กับเกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานหรื อวัตถุป ระสงค์ ที่ ได้ กํ า หนดขึน้ ไว้ โดยวิเคราะห์ จ ากสภาพแวดล้ อม
โครงการ ข้ อมูลนําเข้ าหรื อทรัพยากรโครงการ และตัวกระบวนการ
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เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน สามารถจํ า แนกได้ เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ เกณฑ์ ที่ ตั ง้ ขึ น้
(Instrumental Criteria) เป็ นเกณฑ์กลางที่กําหนดขึ ้นก่อนที่จะมีการดําเนินงาน และเกณฑ์ตามเหตุ
(Consequential Criteria) เป็ นเกณฑ์ที่เป็ นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นเกณฑ์ที่ต้องผันแปรไป
ตามสถานการณ์ในขณะที่โครงการดําเนินงานอยู่
สรุ ปได้ ว่าการประเมินผลงานเป็ นการวัดและการแปลผลการปฏิบัติงานที่ เกิ ดขึน้ ว่า บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่แ ละสมควรที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการต่อ ไปหรื อ ไม่ หรื อ จะปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรจึงจะทําให้ โครงการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ ้น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ กําหนดไว้ อย่างสมบูรณ์มากที่สดุ
เพื่อให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินแบบ CIPP กับประเภทของการ
ตัดสินใจ สามารถสรุปรายละเอียดตามภาพประกอบ 2.3
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมิ นกับประเภทของการตัดสิ นใจ
ประเภทการประเมิ น

ประเภทการตัดสิ นใจ

การประเมินสภาพแวดล้ อม

เพื่อกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค์โครงการ

การประเมินข้ อมูลนําเข้ า

เพื่อเลือกแนวทางในการดําเนินงานโครงการ

การประเมินกระบวนการ

เพื่อการนําโครงการไปปฏิบตั ิ

การประเมินผลงาน

เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรื อเลิกล้ มโครงการ
ข้ อมูลย้ อนกลับ

ภาพประกอบ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมิ นกับประเภทของการตัดสิ นใจ
ในการประเมินโครงการทัง้ 4 แบบ จะต้ องมีการประสานสัมพันธ์ กนั เสมอ จะใช้ แบบใดแบบ
หนึ่งเพียงแบบเดียวย่อมทําให้ คําตอบในการบริ หารโครงการไม่ชดั เจน ดังนันการประเมิ
้
นโครงการที่ดี
จะต้ องเป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบและมีการบูรณาการทุกแบบเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ เป็ นการประเมินผล
โครงการที่ ครบสมบูรณ์ และถ้ าเป็ นไปได้ จะต้ องมีการประเมินสิ่งเกี่ ยวพันอื่น ๆ ที่เกิ ดขึน้ หลังจากที่
โครงการได้ สิ ้นสุดไปแล้ วในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นเวลาที่นานหรื อสัน้ ๆ ก็ได้ โดยพิจารณาจาก
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1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้ สารนิเทศเพื่อการตัดสินใจ ดังนัน้ จึงจําเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้ องมีรายละเอียดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ
2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ต้ องการการออกแบบการประเมินที่แตกต่างกัน และ
ควรใช้ รูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิผลและเป็ นรูปแบบทัว่ ๆ ไป
3. ในกรณี ที่รูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้ านเนือ้ หา ควรใช้ ขนตอนของการ
ั้
ติดตามผลดังนี ้ คือ วิเคราะห์ รวบรวม และนําเสนอ
4. การตัดสินใจประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้ คือ ขันการวิ
้
เคราะห์ ออกแบบ เลือก และ
ปฏิบตั ิ จึงจําเป็ นที่จะต้ องอาศัยข้ อมูลจากการประเมิน ดังนันจึ
้ งต้ องอาศัยความร่ วมมือระหว่างนัก
ประเมินและผู้ตดั สินใจ
5. เพื่อที่ จะให้ ได้ มาซึ่งคําตอบในการตัดสินใจ การออกแบบการประเมินจึงควรคํานึงถึง
เกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงภายในและภายนอก ความเชื่อมัน่ และมีความเป็ นปรนัย
6. การประเมินที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่องเป็ นวัฏจักรต้ องใช้ กบั โครงการที่เป็ นระบบ
จุดเด่นของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP คือ
1. เป็ นรู ป แบบที่ ข ยายขอบเขตของการประเมิ น ให้ กว้ างขวางออกไปมากกว่ า การใช้
จุดประสงค์
2. ตอบสนองต่อความต้ อ งการใหม่ ๆ สํ าหรั บผู้ประเมิน และได้ รับการพิสูจน์ แล้ วว่า เป็ น
ประโยชน์ยิ่งต่อโครงการที่มีขอบเขตกว้ างและซับซ้ อน
3. รูปแบบนี ้เหมาะสมอย่างยิ่งกับความตื่นตัวในทฤษฎีเชิงระบบ
4. วิธีการของรูปแบบนี ้สมเหตุสมผลและเป็ นระบบ
5. นําไปใช้ ปฏิบตั กิ ารได้ เป็ นอย่างดี
จุดอ่อนของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP คือ
1. รู ปแบบนี ้สร้ างจากข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่ปราศจากเหตุผลที่ดีเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลของผู้ตดั สินใจ เกี่ยวกับการเปิ ดกว้ างของกระบวนการตัดสินใจ
2. รูปแบบนี ้สรุปความคิดของกระบวนการตัดสินใจในขณะที่ละเลยรูปแบบอื่น ๆ
3. รูปแบบนี ้ล้ มเหลวที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับ “คุณค่า” และ “มาตรฐาน”
4. เมื่อทดลองแล้ วปรากฏว่ายากต่อการนําไปและการดําเนินการ
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4. การประเมินโครงการแบบยึดความเป็ นอิสระจากวัตถุประสงค์ (Goal – Free)
เป็ นการประเมินที่มีลกั ษณะตรงข้ ามกับการประเมินแบบยึดวัตถุประสงค์เป็ นหลัก เป็ นการ
ประเมินทุกส่วนและทุกอย่างที่ เกิดขึ ้นจากโครงการ แล้ วพิจารณาดูว่าเป็ นไปตามที่ต้องการหรื อไม่
โดยไม่ต้องเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะถ้ าไปเทียบกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าประสงค์ของ
โครงการแล้ ว จะทําให้ ผ้ ปู ระเมินละเลยผลกระทบบางอย่างที่เกิดจากการดําเนินการของโครงการนัน้
การประเมินแบบนี ้ ต้ องการลดความลําเอียงของผู้ประเมินที่ม่งุ พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการ
ตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ แต่ละเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ ้นโดยถือว่าเป็ นสิ่งที่ไม่มีค่าควรแก่การ
พิจารณา ซึง่ ทําให้ เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาตัดสินการดําเนินงานโครงการได้
สไครเวน ( Scriven. 1967) เป็ นผู้เสนอแนวความคิดและรูปแบบการประเมินโครงการชนิดนี ้
ซึง่ ได้ รับการยอมรับและนําไปใช้ กบั การประเมินโครงการของกลุม่ ผู้บริ โภคสินค้ า โดยประเมินหาความ
นิยมของผู้บริ โภคสินค้ าและผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ โดยไม่จําเป็ นที่จะต้ องรู้ ถึงวัตถุประสงค์ของบริ ษัทผู้ผลิต
แต่ จ ะพิ จ ารณาความนิ ย มของผู้ บริ โ ภคเป็ นเกณฑ์ ใ นการตัด สิ น การดํ า เนิ น การผลิ ต หรื อ การ
ประกอบการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม แนวความคิดการประเมินอย่างอิสระจากวัตถุประสงค์ ได้ ถูก
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ม ากและไม่ นิ ย มใช้ ใ นด้ า นการบริ ก ารสัง คม เนื่ อ งจากโครงการประเภทนี ห้ ากไม่
เปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แล้ ว ก็ยากที่จะหาเกณฑ์มาจับหรื อยากแก่การประเมิน หรื อ
ถ้ าประเมินได้ ก็ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ของผู้ประเมินซึง่ อาจมีความลําเอียงเกิดขึ ้นได้ และไม่เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ที่แท้ จริ งของการประเมินในรูปแบบนี ้
แนวความคิดและแบบจําลองของ Michael S. Scriven
โดยทัว่ ไป ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง นักประเมินมักจะกําหนดจุดมุ่งหมายหรื อ
เป้าหมายไว้ ชดั เจน ซึง่ เป้าหมายของการประเมินนันส่
้ วนมากจะมีความสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของ
โครงการเหล่านัน้ แต่ สไครเวน ( Scriven. 1967 and 1991) มีความคิดว่า ในบางครัง้ นักประเมินอาจ
ไม่ต้องสนใจจุดมุง่ หมายของโครงการ การประเมินแบบนี ้เป็ นวิธีการประเมินที่ใช้ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการ
ค้ นหาผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากโครงการ ไม่ว่าผลนันจะสอดคล้
้
องกับจุดมุ่งหมายของโครงการหรื อไม่
และเรี ยกวิธีการประเมินแบบนี ้ว่า การประเมินแบบไม่จํากัดเป้าหมาย หรื อการประเมินแบบเป้าหมาย
อิสระ เขาพบว่าการประเมินแบบนี ้ดีกว่าการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย เนื่องจากนักประเมินอาจจะ
ค้ นพบผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้น นอกเหนือไปจากสิง่ ที่กําหนดไว้
สไครเวน ได้ เสนอรูปแบบการประเมินโดยใช้ แนวคิดของ ครอนบาค (Lee J. Cronbach) เป็ น
พื ้นฐาน โดยเขาได้ เน้ นบทบาทที่สําคัญของการประเมินผลในการตัดสินคุณค่าของโครงการหรื อสิ่งที่
ทําการประเมิน นอกจากนี ้ เขายังชี ้ให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการประเมินความก้ าวหน้ า กับการ
ประเมินผลสรุ ปไว้ อย่างชัดเจน กล่าวคือการประเมินความก้ าวหน้ าเป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ งการ
ดําเนินงานของโครงการ และควรใช้ นกั ประเมินที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับโครงการ เป็ นผู้ที่มีความ
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สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ สไครเวน ได้ เสนอไว้ ก็คือ การประเมินโดยใช้ วิธีการประเมินแบบ
ประสม (Hybrid Evaluation) เป็ นการประเมินโดยใช้ เกณฑ์ 2 ประเภท ได้ แก่
1. ความแตกต่ า งของการประเมิ น คุณ ค่า ภายใน หรื อ การประเมิ น ก่ อ นการปฏิ บัติ ง าน
(Intrinsic Evaluation) อันได้ แก่ การประเมินกระบวนการที่ใช้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ซึง่ เราอาจเรี ยกว่า
เป็ นการประเมินขัน้ ทุติยภูมิเพราะยังไม่ได้ มีการกํ าหนดเกณฑ์ โดยตรง เพียงแต่ใช้ เปรี ยบเที ยบผล
โดยทางอ้ อม
2. การประเมิน เมื่ อมี การปฏิบัติง านหรื อการประเมิน คุณค่าของการปฏิบัติการ (Pay-off
Evaluation) ซึง่ เป็ นการประเมินเพื่อการตัดสินคุณค่าที่ได้ จากโครงการโดยอาศัยตัวแปรเกณฑ์มาใช้ ใน
การพิจารณา ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เกณฑ์ปฐมภูมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินใน 2 ลักษณะ แสดงได้ ดงั นี ้
ลักษณะของการประเมินคุณค่าภายในและการประเมินคุณค่าการปฏิบตั งิ าน
การประเมินคุณค่าภายใน
ลักษณะของการ
ประเมิน
การประเมินผลย่อย 2
ตัดสินความสอดคล้ องของเนื ้อหา
Formative Evaluation เช่น โครงสร้ าง ลําดับของเนื ้อหา
เป็ นต้ น
การประเมินผลสรุป 3
ตัดสินคุณค่าขันสุ
้ ดท้ ายของวัสดุ
Summative
ต่าง ๆ
Evaluation

การประเมินคุณค่าการปฏิบตั งิ าน
ตั ด สิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ นํ า ข้ อ มูล ไปใช้ ใ น
การปรับปรุง
ตัดสินผลขัน้ สุดท้ ายเกี่ ยวกับผลที่
เกิดขึ ้น

จากตารางข้ างต้ น สไครเวน ได้ เสนอว่าการทําการประเมินทัง้ 2 อย่าง ต่างก็มีทัง้ ข้ อดีและ
ข้ อบกพร่ องในตัวของมันเอง ดังนันเราควรจะใช้
้
วิธีการประเมินทัง้ 2 อย่าง เพื่อให้ ได้ การประเมินที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น นันก็
้ คือ การประเมินคุณค่าทังภายในและการปฏิ
้
บตั ิงานหลังจากที่โครงการ
ได้ ดําเนินงานไปแล้ ว โดยจะต้ องทํากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

2
3

เป็ นการประเมินในระหว่างที่โครงการกําลังดําเนินงานอยู่ โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการ
เป็ นการประเมินเมื่อโครงการสิ ้นสุดแล้ ว โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อการตัดสินคุณค่าและการควบคุมติดตามโครงการ
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1. จะต้ องมีการตรวจสอบเป้าหมายอยูต่ ลอดเวลาว่า ควรจะมีการปรับปรุงหรื อไม่ อย่างไร
2. สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล เช่น แบบทดสอบวัดความก้ าวหน้ า หรื อ เครื่ องมือที่บง่ บอก
และควบคุมกิจกรรมของโครงการ ตังแต่
้ ต้นจนจบ ตลอดจนการติดตามผลโครงการ
3. การใช้ การตัดสินจากภายนอก เพื่อการนํามาพิจารณาในเรื่ องเป้าหมาย เนื ้อหา และเครื่ องมือ
วัดต่าง ๆ เพราะการใช้ หลักเกณฑ์ ที่ได้ จากภายนอกจะช่วยแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องของความเที่ยงตรงของ
สิ่ง เหล่า นี ้ โดยในทางปฏิบัติไม่จํา เป็ นจะต้ องใช้ นักประเมิน อาชี พ อาจจะให้ ผ้ ูที่ มี ความรู้ เกี่ ย วกับ
ตรรกวิทยา นักประวัตศิ าสตร์ ผู้ชํานาญในสาขาวิชานัน้ เป็ นผู้ประเมินก็ได้
ในแนวคิดของสไครเวนนัน้ การประเมินที่ไม่ยดึ วัตถุประสงค์เป็ นหลัก ไม่ได้ หมายความว่า จะ
ไม่ประเมินผลที่เกิดขึ ้นจากวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่มีความหมายว่า ผลที่เกิดขึ ้นจากโครงการหรื อ
กิจกรรมใด ๆ นัน้ เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของผลอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย แนวคิดดังกล่าวได้ รับคําวิจารณ์ทงั ้
ในทางสนับสนุนและไม่สนับสนุน ในทางสนับสนุนมีความเห็นว่า แนวคิดการประเมินในลักษณะนี ้ ทํา
ให้ นกั ประเมินมองผลงานในทัศนะที่กว้ าง สามารถทราบผลทุก ๆ ส่วนที่เกิดขึ ้นจากการทํากิจกรรมหรื อ
โครงการซึง่ ส่งผลดีในการทํางานหรื อในการวางแผนงานต่าง ๆ ส่วนในทางที่ไม่สนับสนุนนัน้ จะมีจุด
โต้ แย้ งหนักไปในด้ านวิธีการ คือ มีความเห็นว่าในทางปฏิบตั ิคงยากที่จะติดตามผลการประเมินใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นให้ ครบทังหมดได้
้
นอกจากนัน้ มาตรการและเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินให้ ครอบคลุมผลทุก ๆ
ด้ านที่เกิดขึ ้น ก็ยอ่ มยากที่จะกําหนดหรื อระบุแนวทางที่ชดั เจนได้
5. การประเมินโครงการแบบศิลปวิจารณ์ (Art Criticism)
เป็ นรู ปแบบการประเมินโครงการที่วิวฒ
ั นาการมาจากแนวคิดในการวิพากษ์ วิจารณ์งานศิลป์
ในรู ป แบบต่า ง ๆ ทัง้ ทางด้ า นศิ ล ปะ วรรณคดี ดนตรี การละคร และการวิ จ ารณ์ ง านภาพยนตร์
โดยผู้ประเมินจะต้ องเป็ นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องหรื อโครงการเป็ นอย่างดี แล้ วชี ้แจง
ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อผู้เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาตัดสินการดําเนินงานโครงการได้ เข้ าใจและทราบถึงข้ อดี
ข้ อเสีย และคุณค่าของโครงการอย่างเด่นชัด พยายามโน้ มน้ าวจิตใจของผู้เกี่ยวข้ องให้ เกิดความรู้ สึก
อย่างรุ นแรงกับโครงการในลักษณะของความเคลิบเคลิม้ หลงใหล หรื อเกลี ยดชัง ไม่เห็ น ด้ วยกับ
โครงการนัน้ วิธีนี ้ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน แต่เป็ นเกณฑ์ที่เป็ นไปตามความเชื่อ ความนิยม และความรู้ สกึ
ของผู้ประเมินและผู้รับฟั งเป็ นสําคัญ การวิจารณ์ไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นเรื่ องไม่ดีเสมอไป แต่เป็ นการให้
ความกระจ่ า งในการอธิ บ ายความคิ ด หรื อ ให้ แนวคิ ด ใหม่ ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพให้ ดี เ พิ่ ม ขึ น้
นอกจากนี ้ประสบการณ์ และการศึกษาอบรมของผู้ประเมินและผู้รับฟั งยังเป็ นเกณฑ์สําคัญของการ
ตัดสินใจการดําเนินงานโครงการอีกด้ วย ไอสเนอร์ ( Eisner. 1994 ) เป็ นผู้นําในการเสนอแนวคิดและ
รูปแบบการประเมินโครงการชนิดนี ้ ซึง่ ปั จจุบนั ยังคงได้ รับการพัฒนาและยอมรับเพื่อใช้ ในการประเมิน
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6. การประเมินโครงการแบบรั บรองมาตรฐาน (Accreditation)
เป็ นการประเมินโครงการซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการชนิดเดียวกัน เช่น แพทย์
ทนายความ วิศวกร และอื่น ๆ แล้ วประเมินการปฏิบตั ิงานของกันและกัน โดยปกติคณะผู้ประเมินจะ
ไปเยี่ยมชมกิจการ แล้ วให้ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขในช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากนันคณะผู
้
้ ประเมินจะไปตรวจเยี่ยมชมอีกครัง้ หากโครงการนันได้
้ รับ
การปรับปรุ งแก้ ไขจนเป็ นที่พอใจของคณะผู้ประเมิน ผู้ประเมินก็จะเสนอให้ มีการรับรองการดําเนิน
โครงการของการประกอบการนัน้ แต่ถ้าโครงการไม่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขจนเป็ นที่พอใจ โครงการนัน้
อาจไม่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมหรื อกลุ่มอาชีพการประกอบการนัน้ ก็ได้ การประเมิน
โครงการโดยการรั บ รองมาตรฐานจากสมาคมวิ ช าชี พ ดัง กล่า วแล้ ว อาจเรี ย กได้ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“การประเมินโครงการแบบการตรวจสอบทางวิชาชีพ”
การประเมิ น ในรู ป แบบนี ้ ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึน้ โดยในแต่ล ะสาขาวิ ช าชี พ จะมี วิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่แตกต่างกันไป เช่น สาขาแพทย์จะมีคณะกรรมการแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา แพทย์ที่
ได้ รับการประเมินจะต้ องผ่านการฝึ กภาคปฏิบตั ิ การสอบทัง้ ข้ อเขียนและปากเปล่าโดยคณะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ จึงจะได้ รับประกาศนียบัตรรับรองความเชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ
โดยสรุ ป การประเมิ น แบบตรวจสอบทางวิ ช าชี พ คื อ การประเมิ น ที่ อ าศัย กลุ่ ม บุ ค คล
ผู้เชี่ ยวชาญในวิชาชี พนัน้ ๆ เป็ นผู้ตรวจสอบมาตรฐานและคุณค่าของคนในอาชี พเดียวกันนั่นเอง
วิธีการของแต่ละสาขาวิชาชีพอาจจะแตกต่างไปในรายละเอียด แต่ก็เป็ นการประเมินมาตรฐานของ
วิชาชีพนัน้ ๆ โดยภาพรวมในทุก ๆ ด้ านนัน่ เอง
7. การประเมินโครงการแบบกึ่งกฎหมาย (Quasi – Legal)
เป็ นการประเมินโครงการโดยการเลียนแบบกระบวนการพิจารณาของศาลที่ไต่สวนโดยตัง้
คณะลูกขุน ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญหรื อบุคคลสําคัญ ๆ และเป็ นที่น่าเชื่อถือให้ ทําการสืบค้ นและสอบสวน
ให้ ได้ ข้อเท็จจริ งที่เป็ นข้ อดีและข้ อเสียของโครงการจากบุคคล 2 ฝ่ าย คือ ผู้เห็นด้ วยกับโครงการ และผู้ที่
ไม่เห็นด้ วยกับโครงการ โดยใช้ วิธีไต่สวนในบรรยากาศของการให้ ปากคําในศาล และเมื่อได้ ข้อเท็จจริ ง
จนเป็ นที่พอใจแล้ ว ก็จะสรุปและพิจารณาตัดสินใจดําเนินงานโครงการนัน้
การประเมินโครงการแบบกึ่งกฎหมายนี ้เป็ นกระบวนการที่มองดูน่าศักดิ์สิทธิ์ มีความยุติธรรม
และมีลกั ษณะของความเป็ นจริ งเป็ นจัง ทัง้ ๆ ที่ผ้ ูประเมินไม่มีอํานาจจริ งตามกฎหมายแต่อย่างใด
แต่คู่กรณี ทัง้ สองฝ่ าย คือ ฝ่ ายสนับสนุนโครงการ และฝ่ ายไม่สนับสนุนโครงการ ได้ มีโอกาสแสดง

24

8. การประเมินโครงการแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case – Study)
เป็ นการประเมินโครงการที่ผ้ ปู ระเมินอธิบายรายละเอียดของโครงการในทุก ๆ ด้ านให้ เป็ นที่
เข้ าใจแก่ผ้ ดู ําเนินงานโครงการ และผู้ที่ได้ รับประโยชน์จากโครงการ ทังสองฝ่
้
ายต่อรองซึ่งกันและกัน
ก่อนที่จะตกลงใจอย่างหนึ่งอย่างใด การประเมินโครงการโดยวิธีนี ้จะมุ่งประเด็นด้ านความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีต่อโครงการ วิธีในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้ อมูลจะกระทําโดยการสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม ศึกษาสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ของโครงการ มีการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หลาย ๆ ฝ่ าย ศึกษาประวัติและกระบวนการจัดทําโครงการ รวมทัง้ มี การบันทึกรายละเอียดและ
เหตุผลเหล่านันไว้
้ ซึง่ คล้ ายกับกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) นัน่ เอง
การจัดเก็ บข้ อมูล และวิธีการศึกษาต้ องจัดทํ าโดยผู้ชํานาญและมีประสบการณ์ เพื่ อจะได้
ตรวจสอบข้ อมูลและตัวแปรต่าง ๆ ได้ อย่างไม่ผิดพลาด วิธีการประเมินแบบนี ้ แม้ ว่าในตอนแรกได้ มีผ้ ู
วิจารณ์ว่า การเก็บข้ อมูลมีความเป็ นอัตนัยค่อนข้ างสูง แต่ในปั จจุบนั ได้ รับความสนใจและนิยมใช้ ใน
การประเมินเพิ่มมากขึน้ วิธีการประเมินแบบการศึกษาเฉพาะกรณี นอกจากจะช่วยให้ ผ้ ูรับฟั งเกิด
ความเข้ าใจโครงการอย่างลึกซึ ้งแล้ วยังช่วยแก้ ไขความยุ่งยากของผู้ประเมินในการสรุ ปสาเหตุ แต่จะ
เสนอสภาพการณ์ ต่า ง ๆ ซึ่ง แสดงสภาวะและสถานภาพของโครงการ และคุณ ค่า สํ า คัญ ๆ ของ
โครงการ โดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานให้ ผ้ รู ับฟั งชัง่ นํ ้าหนักและตัดสินเกี่ยวกับโครงการ
ด้ วยตนเอง
ผู้ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้บกุ เบิกคนสําคัญของการประเมินโครงการแบบนี ้คือ สเตก ( Stake. 2004) และ
ภายหลังต่อมามี นัก วิชาการทางการประเมินผลโครงการได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการประเมินผล
โครงการประเภทนี ้อีกหลายคน เช่น สมิธ (Nick L. Smith) แมคโดแนลด์ (Barry McDonald)
แฮมิลตัน (David Hamilton) และพาร์ เลตต์ (Malcolm Parlett) เป็ นต้ น
แนวความคิดและแบบจําลองของ Robert E.Stake
จากแนวคิดของ ครอนบาค และ สไครเวน เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ที่ได้ เสนอแนวคิดไว้
แต่ไม่คอ่ ยเป็ นระบบนัก สเตก ( Stake. 2004) ได้ พยายามนําเอาแนวความคิดของทังสองมาสร้
้
างเป็ น
รู ปแบบการประเมินที่มีระบบขึ ้น โดยพยายามดึงเอาสิ่งที่เป็ นนามธรรมออกมาให้ อยู่ในลักษณะของ
รู ปธรรมที่ สามารถมองเห็ นได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยสเตกได้ ให้ ความหมายของการประเมินว่าเป็ นการ
บรรยายและตัดสิน คุณ ค่า ของโครงการ ซึ่ง เป็ นเรื่ อ งการบรรยายถึ ง สิ่ง ที่ จ ะถูก ประเมิ น โดยอาศัย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่านัน้
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ตามแนวคิดของ สเตก นัน้ ต้ องคํานึงถึงความต้ องการสารสนเทศที่แตกต่างกันของบุคคล
หลาย ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ ในการประเมินโครงการ ผู้เกี่ยวข้ องคนหนึ่งอาจจะต้ องการทราบ
เกี่ยวกับความแน่นอนและสอดคล้ องในการวัด เพื่อการประเมินนัน้ ๆ ในขณะที่ผ้ เู กี่ยวข้ องคนอื่นอาจ
ต้ องการทราบทิศทางการดําเนินงานของโครงการ หรื อผู้ใช้ ผลผลิตของโครงการอาจมีความต้ องการ
อีกรูปแบบหนึ่ง สําหรับนักวิจยั อาจจะต้ องการสารสนเทศที่แตกต่างไปจากผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เพราะการ
ประเมินนันเพื
้ ่อที่จะรู้ เรื่ องราวต่าง ๆ ของโครงการอย่างละเอียดลึกซึ ้ง เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ
ดัง นัน้ การประเมิ น โครงการจึง ต้ องมี ก ารบรรยายเกี่ ย วกับโครงการอย่า งละเอี ย ดเพื่ อ ให้
ครอบคลุมถึงสารสนเทศที่ จะตอบสนองความต้ องการของผู้เกี่ ยวข้ อง เพื่อจะนํ าไปสู่การตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการนัน้ สเตก จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงอย่างมีระบบ โดยได้ ตงชื
ั ้ ่อแบบจําลอง
การประเมินผลว่า แบบจําลองการสนับสนุน (Countenance Model) ดังภาพประกอบ 2.4
ความคาดหวัง สิง่ ที่เป็ นจริ ง

มาตรฐาน การตัดสิน
สิง่ นํา
ปฏิบตั กิ าร
ผลลัพธ์

เมตริ กบรรยาย

เมตริกตัดสินคุณค่า

ภาพประกอบ 2.4 แผนภาพ Stake’s Countenance Model
จากภาพประกอบข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า สเตก ได้ เน้ นว่า การประเมินโครงการจะต้ องมี 2 ส่วน
คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสินคุณค่า (Judgement)
ในเมตริ กการบรรยายนัน้ ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ประเมินจะต้ องหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับโครงการให้
ได้ มากที่สดุ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1. เป้าหมายหรื อความคาดหวัง เป็ นเป้าหมายที่ครอบคลุมนโยบายทัง้ หมด สําหรั บการ
ประเมินซึง่ ไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่ใดแง่หนึ่งเพียงอย่างเดียว ต้ องคํานึงถึงองค์ประกอบ
อื่น ๆ ด้ วย เป้าหมายหรื อความคาดหวังนี ้ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
1.1 สิง่ นํา (Antecedence) เป็ นสภาพการณ์หรื อเงื่อนไขที่มีอยูก่ ่อนที่จะเริ่ มโครงการ
1.2
.2 ปฏิบตั ิการ (Transactions) เป็ นการดําเนินการตามโครงการและผลสําเร็ จของการจัด
กระทํางาน
1.3 ผลลัพธ์ (Observation) เป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากการจัดโครงการ
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2. สิ่งที่เป็ นจริ งหรื อสังเกตได้ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในสภาพความเป็ นจริ ง ซึ่งมีส่วนประกอบ 3
ส่วนเช่นกัน คือ สิง่ นํา ปฏิบตั กิ าร และผลลัพธ์
ความสอดคล้ อ งระหว่า งสิ่ง ที่ ค าดหวัง กับสิ่ง ที่ เ ป็ นจริ ง มิ ได้ เ ป็ นตัว ชี บ้ ่ง ว่า ข้ อมูล ที่ เราได้ มี
ความเที่ยงตรงหรื อความตรง แต่เป็ นเพียงสิง่ ที่แสดงให้ เห็นว่า สิง่ ที่ตงใจไว้
ั ้ ได้ เกิดขึ ้นจริง
ในเมตริ กการตัดสินคุณค่า เป็ นส่วนที่จะตัดสินว่า โครงการประสบความสําเร็ จหรื อไม่เพียงใด
นักประเมินต้ องพยายามศึกษาดูว่า มาตรฐานอะไรบ้ างที่เหมาะสมในการที่จะนํามาเปรี ยบเทียบเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ โดยทัว่ ๆ ไป เกณฑ์ที่ใช้ มี 2 ชนิด คือ
1. เกณฑ์มาตรสัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็ นเกณฑ์ที่ตงขึ
ั ้ ้นตามความคิดเห็นโดยมี
ความเป็ นอิสระจากพฤติกรรมของกลุม่
2. เกณฑ์มาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Criterion) เป็ นเกณฑ์ที่ได้ มาจากพฤติกรรมของกลุม่
ถ้ าผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรี ยบเทียบได้ ก็ต้องพยายามหาโครงการอื่น
ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันมาเปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แบบจําลองนี ้มุ่งเน้ นความสอดคล้ อง
และความสมเหตุสมผลของเมตริ กการบรรยาย และเมตริ กการตัดสินคุณค่า สําหรับความสอดคล้ อง
นัน้ มี 2 ลักษณะ คือ
1. Contingence เป็ นความสอดคล้ องเชิงเหตุผล (Logical) จะพิจารณาความสัมพันธ์ ใน
แนวตังตาม
้
Model ของ สเตก
2. Congruence เป็ นความสอดคล้ องที่ ป รากฏขึ น้ จริ ง หรื อ เป็ นความสอดคล้ องใน
เชิงประจักษ์ (Empirical) พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตาม Model ของ สเตก
ข้ อดีสําหรับรูปแบบการประเมินของ สเตก คือ เสนอวิธีการประเมินเป็ นระบบ เพื่อจัดเตรี ยมข้ อมูลเชิง
บรรยายและตัดสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แต่มีข้อจํากัดคือ เซลล์บางเซลล์
ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชดั เจน ซึง่ อาจจะทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งภายในโครงการได้
ในการประยุกต์รูปแบบการประเมินของสเตกจะมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. เป็ นการวิเคราะห์ หลักการและเหตุผล การวิเคราะห์ ในขันนี
้ ้ จะทําให้ ทราบเหตุผลและ
หลักการในการดําเนินโครงการว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลหรื อไม่
2. เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของแผนงาน โดยวิเคราะห์ในแง่ของความเป็ นไปได้ และ
ความเหมาะสมของแผน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่คาดหวังว่าจะมีหรื อจะจัดให้
มีขึ ้นกับกิจกรรมหรื อโครงการที่คาดหวังว่าจะทํา และเป้าหมายผลงานที่คาดหวังในแต่ละกิจกรรม
เหล่านัน้
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3. เป็ นการวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแผนงานกับสภาพการณ์จริ งที่เกิดขึ ้นเพื่อตอบ
คําถามว่า ปั จจัยที่มีจริ งเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ หรื อไม่ มีปัจจัยใดบ้ างที่จัดให้ มีขึ ้นได้ ตามแผน
รวมทังสาเหตุ
้
ที่ทําให้ ดําเนินการตามแผนไม่ได้ ตลอดจนกิจกรรมที่เกิดขึ ้นที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ในแผน
4. เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงประจักษ์ ระหว่างปั จจัยพื ้นฐานกับการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานในสภาพที่เกิ ดขึน้ จริ ง หลังจากที่ได้ ดําเนินการตามแผนแล้ ว เพื่อทราบข้ อมูลใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การที่โครงการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเนื่องจากขาดปั จจัยพื ้นฐานใด เป็ นต้ น
5. เป็ นการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่ากิจกรรม โดยทําการเปรี ยบเทียบระหว่างสภาพการณ์
จริ งที่เกิดขึ ้น กับมาตรฐานการดําเนินงานที่ควรจะเป็ น ซึง่ ในที่นี ้จะต้ องทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
ได้ วา่ มีปัจจัยใดบ้ าง ที่จะมีแนวทางการดําเนินงานอย่างไร และผลงานที่ควรมุ่งหวังคือสิ่งใด ซึง่ เมื่อได้
ข้ อมูลแล้ วจึงทําการเปรี ยบเทียบเชิงประเมินกับสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในแต่ละด้ าน
ในการประเมินโครงการจะมีหลายรู ปแบบและหลายแนวความคิด การเลือกใช้ รูปแบบการ
ประเมินผู้ ใช้ จะต้ องศึกษาถึงข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละรูปแบบหรื อรูปแบบที่สนใจอย่างละเอียดก่อนที่
จะตัดสินใจนําไปใช้ เพราะในการนําไปใช้ นนจะต้
ั้
องสอดคล้ องกับสิ่งที่ต้องการประเมินและเหมาะสม
กับสภาพการประเมิน จึงจะทําให้ การประเมินโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ และเป็ นการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจดําเนินงานจะมีความถูกต้ องอย่างแท้ จริง
การประเมินผลตามขันตอนที
้
่กล่าวมาแล้ วนัน้ บางครัง้ ทําได้ ยาก เพราะเหตุผลบางประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลทางกฎระเบียบและเงื่อนไขบางอย่าง ทําให้ การประเมินโครงการในบางครัง้
ไม่สามารถครอบคลุมทุกขันตอนที
้
่กําหนดไว้ ได้ ดังนัน้ บางโครงการอาจประเมินเฉพาะผลผลิตที่เป็ น
ผลรวมเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บางโครงการก็อาจจะมีการประเมินถึงประสิทธิภาพการดําเนินโครงการ
ด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สามารถคํานวณต้ นทุนได้ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้การประเมินของแต่ละ
โครงการจึงต้ องยืดหยุ่นไปตามสภาพที่เหมาะสมและตามความจําเป็ นของแต่ละโครงการเป็ นหลัก
เช่นกัน

บทที่ 3
สรุ ปผลการดําเนินงานตามโครงการ
โครงการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนโดยมุ่งให้ นิสิต มศว คิดเก่ ง ทําเก่ ง
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
สาขากายภาพบําบัด
ผลการดํ า เนิ น งาน คื อ จัดทํ า ร่ า งหลัก สูต รสาขากายภาพบํ า บัด บนพื น้ ฐานของมาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
2. คณะเภสัชศาสตร์ จัดทําโครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
ผลการดํ า เนิ น งาน คื อ จัด การเรี ย นการสอนโดยมี ก ารอภิ ป ราย ทํ า รายงาน ภาคปฏิ บัติ
จริยธรรมในวิชาชีพ จัดให้ มีห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
3. คณะสังคมศาสตร์ จัดทําโครงการ 3 โครงการ คือ (1) โครงการเสวนาทางธุรกิจ : พัฒนา
กิ จการท่องเที่ ยวและการโรงแรม (2) โครงการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิตสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ และ (3) โครงการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
ผลการดําเนินงาน คือ (1) นําข้ อมูลที่ได้ จากการเรี ยนการสอนไปประกอบวิชาชีพในอนาคต
(2) ปรับปรุงหลักสูตรและนําเสนอฝ่ ายวิชาการ และ (3) กําลังดําเนินการระดมความคิดเห็น
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทําโครงการ 2 โครงการ คือ (1) โครงการเปิ ดสอนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และ (2) โครงการสัมมนาปฏิบตั กิ าร
ผลการดํ า เนิ น งาน คื อ (1) สร้ างหลัก สูต รใหม่ใ ห้ นิ สิต ได้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าเอกเฉพาะด้ า นให้
สอดคล้ องกับความสามารถของแต่ละบุคคล (2) ได้ หลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์
5. คณะพลศึกษา จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ผลการดําเนินงาน คือ ได้ หลักสูตรใหม่ตามที่สภาอนุมตั ิ
6. คณะศึกษาศาสตร์ จัดทําโครงการ 4 โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษา
ดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา (2) โครงการสัมมนาปรั บปรุ ง หลัก สูตรการศึก ษาบัณฑิ ต
(3) โครงการปรับปรุ งโครงสร้ างการบริ หารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต และ (4) โครงการวิจยั เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
2535 และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 2531
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ผลการดําเนินงาน คือ (1) ปรับปรุ งหลักสูตรเสร็ จเรี ยบร้ อย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิ (2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (3) ร่วมมือกับภาควิชา
อื่นในการจัดหลักสูตรและการสอน (4) ปรับปรุ งหลักสูตรและปรับคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
(5) เก็บรวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
7. คณะวิทยาศาสตร์ จัดทําโครงการ 21 โครงการ คือ (1) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และ
ปลูกฝั งความเป็ นครู ครัง้ ที่ 6 (2) โครงการฝึ กงานภาคฤดูร้อนนิสิต (3) โครงการศึกษาภาคสนาม วิชา
สาหร่ ายวิทยาและวิชาสาหร่ ายวิทยาชันสู
้ ง (4) โครงการศึกษาและเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ วิชา
เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าและชีววิทยาทางทะเล (5) โครงการดูงานวิชาชีพเสริ มหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
(6) โครงการดูงานวิชาชีพเสริ มหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ (7) โครงการ
งานสัปดาห์คหกรรมศาสตร์ 2002 เรื่ อง “ก้ าวต่อไปกับคหกรรมศาสตร์ ” (8) โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ใน มศว (9) โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (10) โครงการพัฒนา
วิชาการด้ านการเรี ยนการสอน (11) โครงการพัฒนาความสามารถนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์
ครัง้ ที่ 8 (12) โครงการจัดประชุมสัมมนา เพื่อปรับปรุ งหลักสูตร วท.บ. วิชาคหกรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2545
(13) โครงการประชุมเชิ งปฏิบัติการ ปรั บปรุ ง หลัก สูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
(14) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ สถิติ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (15) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาศึกษา
ทัว่ ไป คพ.101 (16) โครงการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (17) โครงการ
ประชุมปฏิบตั กิ ารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ (18) โครงการประชุมปรับปรุง
หลักสูตร วท. บ. สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ (19) โครงการปรับปรุงหนังสือปฏิบตั กิ าร
เคมีทวั่ ไป เคมีอินทรี ย์ (20) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
(21) โครงการหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ศกึ ษา ภาษาอังกฤษ
ผลการดําเนินงาน (1) อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทราบบทบาทของตนเองและให้ คําแนะนําแก่นิสติ ได้
(2) นําผลจากการฝึ กงานของนิสิตไปเป็ นข้ อมูลในการจัดหาหน่วยงานและเตรี ยมตัวนิสิตฝึ กงานในปี
ต่อไป (3) นิสิตได้ ร้ ู จกั การทํางานร่ วมกัน การแก้ ปัญหาสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสาหร่ ายและการนํา
สาหร่ ายมาใช้ ประโยชน์ (4) นิสิตได้ รับประสบการณ์ตรงและนําปั ญหาที่พบมาปรับปรุ งเพื่อการศึกษา
ครัง้ ต่อไป (5) ทํางานเป็ นหมู่คณะ ได้ ศกึ ษาชีวิตสัตว์นํ ้า (6) นิสิตและคณาจารย์มีโลกทัศน์กว้ างขึ ้น
ได้ รับความรู้ มากขึน้ (7) นิสิตเกิ ดความภูมิใจ ได้ แนวทางประกอบอาชี พ (8) นิสิตและคณาจารย์ มี
ความรู้ และประสบการณ์ เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนและการประกอบอาชีพ (9) นิสิตมีความรู้
และประสบการณ์ สามารถนําเสนอผลงาน มีทกั ษะในการเป็ นผู้นําและมีความรับผิดชอบ (10) นิสิตมี
ความรู้ และทักษะในการทํางานกลุ่ม สามารถจัดกิจกรรม มีจิตสํานึก เสียสละ ทํางานเพื่อส่วนรวม
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สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนโดยให้ นิสิต
มศว คิดเก่ง ทําเก่ง มีคณะวิชาเข้ าร่ วมในโครงการ 7 คณะวิชา รวม 33 โครงการ มีผลการ
ดํ า เนิ น งานปรากฏชัด เจนในแต่ ล ะคณะวิ ช า สอดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 2 การพัฒนาสํานักหอสมุดกลางให้ เป็ นเลิศในด้ านการบริ การสารสนเทศด้ วยสื่อ
ประเภทต่ างๆ และเป็ นศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
สํานักหอสมุดกลาง จัดทําโครงการ 2 โครงการ คือ (1) โครงการบริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และ (2) โครงการปรับปรุงระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตสามารถใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้ ได้ ตามเป้าหมาย และ
(2) ดําเนินการปรับปรุงและให้ บริ การสืบค้ นข้ อมูลแล้ วเสร็จในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2545
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 2 การพัฒนาสํานักหอสมุดกลางให้ เป็ นเลิศในด้ านการบริ การ
สารสนเทศ ด้ วยสื่อประเภทต่างๆ และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ มี
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โครงการที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้ บรรลุวัตถุประสงค์
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทําโครงการ 2 โครงการ คือ (1) โครงการพัฒนาการ
ประเมินผลการศึกษา (2) โครงการเตรี ยมการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล จากสภาการพยาบาล
แห่งประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน (1) มีคณาจารย์เข้ าร่ วมโครงการ 25 คน ได้ รับความรู้ และประสบการณ์
การวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น และ (2) จัดทํารายงานการประเมินตนเองและทราบ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
2. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดทําโครงการพัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการเรี ยน
การสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทําโครงการสัมมนาปฏิบตั ิการ “การปรับปรุ งหลักสูตรวิชาศึกษา
ทัว่ ไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ”
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. คณะศึกษาศาสตร์ จัดทําโครงการ 4 โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุ งห้ องเสริ มศักยภาพ
(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (3) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา (4) โครงการนํานิสิตไปศึกษา ดูงาน การบริ หาร
และการจัดการของสถาบันอุดมศึกษาทังภายในและต่
้
างประเทศ
ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพได้ ตามวัตถุประสงค์ (2) นิสิตได้ รับความรู้
ความเข้ าใจและประสบการณ์ตรง เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (4) คณาจารย์ได้ รับความรู้และประสบการณ์
เพื่ อนํ าไปสู่ก ารปฏิ รูป การศึก ษา และ (5)
นิ สิตปริ ญ ญาโทและปริ ญญาเอกได้ รับ ความรู้ และ
ประสบการณ์ตรง
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 3 การพัฒนาการเรี ยนการสอนและหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ าร่ วมในโครงการ 4 หน่วยงาน 8 โครงการ
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โครงการที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในแต่ ละหน่ วยงาน
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ผลการดําเนินงาน ได้ จดั ทําเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรี ยนการสอนออนไลน์ จํานวน
3 รายวิชา
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทําโครงการผลิตสื่อวิชาการเพื่อการศึกษา
ผลการดําเนินงาน จัดทําสื่อวีดีทศั น์การสอนวิชาศิลปะการแสดงเบื ้องต้ น 1 เรื่ อง
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดทําโครงการส่งเสริ มการสร้ างสื่อการสอน CAI และ Website
และ Video ในรายวิชาต่าง ๆ
ผลการดําเนินงาน ได้ ดําเนินการจัดทํา Website แล้ ว ในส่วน CAI และ Video อยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในแต่ละหน่วยงาน ผลการ
ดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ าร่วมในโครงการ 3 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 โครงการ ประกอบด้ วย
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พบว่ามีการดําเนินการในเชิง
ปริ มาณ 2 โครงการและอยูใ่ นระหว่างดําเนินการ 1 โครงการ
โครงการที่ 5 การปรับปรุ งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม มศว ให้ สวย สะอาด ธรรมชาติร่ ื นรมย์
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายบริ หารและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร (ประสานมิตร) ฝ่ ายอาคารสถานที่จดั ทําโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้ อม มศว ประสานมิตร ให้ สวย สะอาด ธรรมชาติรื่นรมย์
ผลการดําเนินงานพัฒนาพื ้นที่ที่กําหนดได้ ตามวัตถุประสงค์
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 5 การปรับปรุ งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม มศว ให้ สวย
สะอาด ธรรมชาติรื่นรมย์ ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ าร่ วมในโครงการ 3 หน่วยงาน
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โครงการที่ 6 การสร้ างอาคารเรี ยนและหอพักนิสิต รวมทัง้ การพัฒนาพืน้ ที่ มศว องครั กษ์
เพื่อรองรั บนิสิตคณะใหม่ ๆ และนิสิตชัน้ ปี ที่ 1 ของทุกคณะภายในปี 2545
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพัฒนา ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายกิจการนิสิต ได้ จดั โครงการสร้ างอาคารเรี ยนและ
หอพักนิสิต รวมทังการพั
้
ฒนาพื ้นที่มศว องครักษ์ เพื่อรองรับนิสิตคณะใหม่ ๆ และนิสิตชันปี
้ ที่ 1 ของ
ทุกคณะภายในปี 2545
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย แล้ วเสร็ จเพียงบางส่วน
ที่เหลืออยูใ่ นระหว่างดําเนินการใหม่
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 6 การสร้ างอาคารเรี ยนและหอพักนิสิตรวมทังการพั
้
ฒนาพื ้นที่
มศว องครักษ์ เพื่อรองรับนิสิตคณะใหม่ ๆ และนิสิตชันปี
้ ที่ 1 ของทุกคณะภายในปี 2545 ผลการ
ดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ าร่ วมในโครงการ 3 หน่วยงาน ประกอบด้ วย ฝ่ ายแผนและพัฒนา
ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายกิจการนิสติ พบว่าผลการดําเนินงานแล้ วเสร็ จเพียงบางส่วน ที่เหลืออยู่ในระหว่าง
ดําเนินการใหม่
โครงการที่ 7 การปรั บปรุ งกระบวนการรั บนิสิตใหม่ หลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ เอือ้ ต่ อ
นิสิตนานาชาติ รวมทัง้ นิสิตที่มีความสามารถพิเศษอย่ างหลากหลาย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ได้ จดั โครงการดังนี ้ คือ (1)
โครงการรับนักเรี ยนโควต้ า จังหวัดนครนายก และ (2) โครงการรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษอย่าง
หลากหลาย
ผลการดําเนินงาน (1) สามารถรับนิสติ ในเขตพื ้นที่การศึกษาได้ 6 คน และ (2) สามารถรับนิสิต
ได้ ตามแผนที่วางไว้
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 7 การปรับปรุ งกระบวนการรับนิสิตใหม่ หลักสูตรการเรี ยน
การสอนให้ เ อื อ้ ต่อนิ สิต นานาชาติ รวมทัง้ นิสิตที่ มีความสามารถพิ เศษอย่างหลากหลาย ผลการ
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โครงการที่ 8 การพัฒนาหน่ วยงานประกันคุณภาพให้ มีความเข้ มแข็ง
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ จดั โครงการพัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ มี
ความเข้ มแข็ง
ผลการดําเนินงาน คือ ได้ ดําเนินงานพัฒนาหน่วยงานและจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 8 การพัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพให้ มีความเข้ มแข็ง
ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ าร่ วมในโครงการ 1 หน่วยงาน คือ ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่าผลการดําเนินงานพัฒนาหน่วยงานและจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
โครงการที่ 9 การพัฒนานิสิตด้ วยกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเน้ นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายกิจการนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการพิธีมอบ
หมวกนิสติ พยาบาลชันปี
้ ที่ 2 (2) โครงการปฐมนิเทศนิสติ พยาบาลชันปี
้ ที่ 1
ผลการดํ า เนิ น งาน (1) สร้ างจิ ต สํ า นึ ก และส่ ง เสริ ม ความรั ก และภาคภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ
(2) ปลูกฝั งให้ มีทศั นคติ ความรักและความภูมิใจในวิชาชีพ
2. กองกิจการนิสิต ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนานิสิต
สูค่ วามเป็ นผู้นํา “สร้ างนิสติ ดี เสริ มนิสติ เก่ง” (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ มศว
ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะความเป็ นผู้นํา (2) นิสิตสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
3. คณะสังคมศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการประชุมอบรมวิชาการ จริ ยธรรม
สนับสนุนด้ านกิจกรรมนิสิตระดับปริ ญญาตรี (2) โครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม : โครงการ
สัมมนา “พัฒนาจริยธรรมนักบริ หารธุรกิจ” (3) โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท “ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 2”
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ผลการดําเนินงาน (1) นิ สิตได้ รับข้ อมูลทางวิชาการที่ ทันต่อเหตุการณ์ มีจริ ยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต (2) นิสติ มีความรู้และเข้ าใจจริ ยธรรม นําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ (3) คณาจารย์และนิสิต
ได้ เรี ยนรู้ การใช้ ชีวิตในชนบท (4) นิสิตเข้ ารับการฝึ กอบรมทางด้ านจิตใจ (5) ได้ ให้ ความรู้ ในด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรมแก่บณ
ั ฑิต (6) นิสติ ได้ รับความรู้และจริยธรรม
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 9 การพัฒนานิสิตด้ วยกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเน้ นการพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรม ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ าร่ วมในโครงการ 3
หน่วยงาน
ประกอบด้ วย ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ กองกิ จ การนิ สิ ต ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต
คณะสังคมศาสตร์ พบว่าผลการดําเนินงานสามารถสร้ างจิตสํานึก จริ ยธรรม ตลอดจนสามารถปลูกฝั ง
ทัศ นคติ ก ารรั ก ในวิ ช าชี พ พัฒ นาบุค ลิ ก ภาพและทัก ษะความเป็ นผู้นํ า สามารถนํ า ความรู้ และ
ประสบการณ์ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
โครงการที่ 10 การส่ งเสริ มการบริการวิชาการในรู ปแบบต่ าง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานที่ใน
ทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จัดทําโครงการตรวจสุขภาพพนักงาน มศว
องครักษ์
ผลการดําเนินงาน คือ บุคลากรได้ รับการตรวจร่างกายและดูแลสุขภาพ
2. คณะสหเวชศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการออกหน่วยกายภาพบําบัดเคลื่อนที่
ผลการดําเนินงาน คือ บุคลากรและประชาชนใกล้ เคียงได้ รับการบริ การ
3. สํานักทดสอบทางการศึกษา ได้ จดั ทําโครงการส่งเสริ มการบริ การวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆ
ทังในและนอกสถานที
้
่ ในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน (1) จัดสัมมนาทางวิชาการกับบุคคลทัว่ ไป (2) สร้ างและพัฒนาแบบทดสอบ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการเครื่ องดนตรี มือสอง
แบ่งปั นน้ องผู้ด้อยโอกาส (2) โครงการจัดทําแผนการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการดํ า เนิ น งาน (1) มอบเครื่ อ งดนตรี ใ ห้ เยาวชนได้ รั บ โอกาสในการปฏิ บัติ กิ จ กรรม
(2) เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
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5. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 100 พรรษาสมเด็จย่า (2) โครงการวันทันตสาธารณสุข (3) โครงการออกหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน ในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคมของทุกปี (4) โครงการบริการทันตกรรม
ผลการดําเนินงาน (1) บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และมีการดําเนินการต่อเนื่อง (2) เป็ นผลที่น่า
พอใจ (3) บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการดําเนินการต่อเนื่อง (4) บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และมีผ้ ู
เข้ ารับการบริ การเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ
6. คณะพลศึกษา ได้ จดั ทําโครงการส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กในชุมชน ณ โรงเรี ยน
พิบลู ประชาสรรค์ ถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผลการดําเนินงาน คือ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้
7. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ จดั ทําโครงการจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ผลการดํ า เนิ น งาน คื อ ผู้ ปกครองและนั ก เรี ย นได้ ท ราบข้ อมู ล และหลัก สู ต รของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย
8. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่ อง “ก้ าวสู่
ผู้บริ หารมืออาชีพ” (2) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การสอนพูดหลังใส่ประสาทหูเทียม”
(3) โครงการคลินิก เด็กที่ มี ความต้ องการพิเศษ (4) โครงการพัฒ นานักบริ หารและผู้จัดการศึก ษา
ระดับสูง (5) โครงการศูนย์ผ้ สู งู อายุศกึ ษา
ผลการดําเนินงาน (1) ผู้เข้ าร่วมสัมมนาได้ รับความรู้เพื่อเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ (2) ผู้เข้ าประชุม
ได้ รับเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอน (3) เด็กได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ านการฟั ง การพูด (4)
ผู้เข้ าร่ วมโครงการได้ รับการพัฒนาความรู้ การบริ หารจัดการและรู้ แนวการปฏิบตั ิการสอน โดยการทํา
วิจยั ในชันเรี
้ ยน (5) ได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ดําเนินการเผยแพร่งานวิจยั และจัดทําสื่อการสอน
9. คณะเภสัชศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการจัดตังสถานปฏิ
้
บตั ิการเภสัชกร
ชุมชน (ร้ านยา) (2) โครงการเภสัชสนเทศ
ผลการดําเนินงาน (1) ศึกษาวิธีการบริ หาร การเงิน วางรู ปแบบการบริ หารงาน รู ปแบบร้ าน
(2) ตอบปั ญหาด้ านยาและผลิตภัณฑ์ให้ ประชาชนเข้ าร่วมโครงการบริ การสารสนเทศด้ านเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้ด้านยา รวบรวมแหล่งข้ อมูล ทําฐานข้ อมูล
้
าง
10. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการดังนี ้ คือ (1) โครงการอบรมวิชาชีพระยะสันของว่
และขนมไทย (2) โครงการศูนย์โภชนาการเพื่อสุขภาพ (3) โครงการแบ่งปั นความรักและความสุข
แด่น้องผู้ยากไร้ (4) โครงการปั จฉิมนิเทศนิสิตปี ที่ 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2544 (5) โครงการ
อบรมเบเกอรี่ มศว (6) โครงการอบรมเคมีพื ้นฐานสําหรับพนักงาน (7) โครงการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
อากาศ (8) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้ปกครอง (9) โครงการค่ายดาราศาสตร์
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ผลการดําเนินงาน (1) นําความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริ มและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยและ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (2) เผยแพร่ ความรู้ ด้านอาหารและโภชนาการออกสู่สงั คม (3) สร้ างความ
ตระหนักด้ านโภชนาการ (4) ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (5) ผู้เข้ าร่วมโครงการ 110 คน
ปฏิบตั ิเชิงบวกต่อสังคม (6) ได้ รับความรู้และประสบการณ์ตรง รู้ จกั วางแผนชีวิตตนเอง (7) มีความรู้
เรื่ องการทํ าเบเกอรี่ สามารถนํ าไปประกอบอาชี พ ได้ (8) ภาควิชามี โอกาสบริ การแก่ สัง คม (9) ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (10) ให้ ความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุ ชน (11) บริ การทางวิชาการแก่ชมุ ชน
และหารายได้ เพื่อรองรับแผนงานใหม่ (12) ผู้ปกครองมีส่วนร่ วมและบริ การสังคม ใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า (13) ได้ พัฒนานิ สิตในการเข้ าร่ วมกิจกรรม (14) นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ าใจ
กระบวนการค้ นคว้ าความรู้ เรี ยนรู้ จากกิจกรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิ สิกส์ (15) นิสิตมีประสบการณ์
ในการสอน (16) อาจารย์ แ ละนิ สิ ต นํ า ผลงานทางวิ ช าการร่ ว มจั ด นิ ท รรศการทางอัญ มณี แ ละ
เครื่ องประดับ (17) อาจารย์ภาควิชาเป็ นผู้ดําเนินกิจกรรมอาหารภายใต้ นโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
(18) เผยแพร่ ผลงานของนิสิตและอาจารย์ (19) ให้ บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน (20) จํานวนนิสิตใน
โครงการลดลง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด จึงทําให้ จํานวนนิสิตลดลง ไม่เป็ นไป
ตามแผน (21) มีนิสติ เข้ าร่วมโครงการ 9 คน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 10 การส่งเสริ มการบริ การวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆ ทังในและ
้
นอกสถานที่ ในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พบว่า มี หน่วยงานเข้ าร่ วมใน
โครงการ 10 หน่วยงาน มีโครงการทังหมด
้
33 โครงการ ผลการดําเนินงานพบว่าสามารถให้ บริ การด้ าน
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 11 การสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์ บริการวิชาการ มีการบริหารงานนอกระบบวิชาการ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ทุกหน่วยงาน ได้ จดั ทําโครงการสนับสนุนการจัดตังศู
้ นย์บริ การวิชาการ มีการบริ หารงานนอก
ระบบวิชาการ
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ผลการดําเนินงาน (1) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การศึกษา จัดประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย (2) สถาบันเอเชี ยแปซิฟิกการศึกษา
ตัง้ ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกโรงเรี ย นวัด ไทยเดนมาร์ ก (3) เยาวชนและคนไทยมี ค วามรู้ และภูมิ ใ จใน
วัฒนธรรมไทย และได้ พฒ
ั นาทางการศึกษา (4) สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินการจัดแรลลี่
การกุศล ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ให้ บริการรับ/วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 11 การสนับสนุนการจัดตังศู
้ นย์บริการวิชาการ มีการบริหารงาน
นอกระบบวิชาการ ผลการดําเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานเข้ าร่ วมในโครงการนี ้ มีผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการที่ 12 การพัฒนาศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการบริการและการเรี ยนการสอน
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการบริการและการเรี ยนการสอน
ผลการดําเนิ นงาน (1) ด้ านบริ การ ขยายการให้ บริ การแก่ประชาชนได้ มากขึน้ และประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ (2) ด้ านการเรี ยนการสอน เตรี ยมความพร้ อมทุกภาควิชาทาง
คลินิก เพื่อเป็ นสถานที่จดั การเรี ยนการสอน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 12 การพัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อการบริ การและการเรี ยนการสอน ผลการดําเนินงาน พบว่า มีฝ่ายวิชาการ ฝ่ ายแผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมในโครงการ ผลการดําเนินงาน พบว่า
ด้ านบริ การ สามารถขยาย
การให้ บริ การแก่ประชาชนได้ มากขึ ้น ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินการตามโครงการด้ านการเรี ยนการสอน
เตรี ยมความพร้ อมทุกภาควิชาทางคลินิกเพื่อเป็ นสถานที่จดั การเรี ยนการสอน
โครงการที่ 13 การประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนา ประสานงานและติดตามประเมินผล การบริการวิชาการ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ ได้ จัดทํ าโครงการประชาสัม พัน ธ์ วางแผนพัฒ นา ประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการบริ การวิชาการ
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ผลการดํ า เนิ น งาน คื อ จั ด หาคู่ มื อ การให้ บริ ก ารเผยแพร่ แ ก่ ค ณาจารย์ ข้ าราชการ
เจ้ าหน้ าที่ นิสติ ผู้มาติดต่อ ให้ ทราบถึงข้ อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 13 การประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนา ประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการบริ การวิชาการ ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ได้ จดั หาคู่มือการ
ให้ บริ การมาเผยแพร่ให้ ทราบถึงข้ อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการที่ 14 การจัดตัง้ สถาบันวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาหน่ วยงานวิจัยต่ างๆในลักษณะ
หน่ วยงานนอกระบบราชการ เพื่อส่ งเสริมการทําวิจัยด้ วยระบบบริหารจัดการที่คล่ องตัว
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ จดั ตังศู
้ นย์วิจยั และบริ การ
เป็ นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยเมื่อ 31 มีนาคม 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. มีการร่ างระเบียบฯว่าด้ วยการบริ หารส่วนงานในกํ ากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
สภาอนุมตั เิ มื่อ 31 มีนาคม 2543
2. มีการบรรยายเรื่ องการบริ หารหน่วยงานในกํากับอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศ.ดร.ปรี ดา วิบลู สวัสดิ์
เมื่อปี งบประมาณ 2544
ผลการดํ า เนิ น งาน สภามหาวิ ท ยาลัย จัด ตัง้ ศูน ย์ วิ จัย และบริ ก าร ในปี 2543 และมี ก าร
ดําเนินงานของศูนย์ วิจัยฯโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั นอกจากนีม้ ีการร่ างระเบียบฯ และการให้ ความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารหน่วยงานในกํากับ กิจกรรมในปี งบประมาณ 2544 – 2545 ไม่ปรากฏ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 14 การจัดตังสถาบั
้
นวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาหน่วย
งานวิจยั ต่างๆในลักษณะหน่วยงานนอกระบบราชการ เพื่อส่งเสริ มการทําวิจยั ด้ วยระบบบริ หารจัดการ
ที่คล่องตัว ผลการดําเนินงาน พบว่า สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ จดั ตังศู
้ นย์วิจยั และบริ การเป็ นส่วน
งานในกํากับของมหาวิทยาลัยเมื่อ 31 มีนาคม 2543 และมีการดําเนินงานของศูนย์วิจยั โดยตลอด
ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 15 การเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัยของหน่ วยงานต่ างๆของมหาวิทยาลัย
โดยปกติ ทุนสนับสนุนการวิ จัยของมหาวิ ทยาลัยมาจากแหล่ งต่างๆคื อ (1) กองทุนพัฒนา
มหาวิ ทยาลัย (2) เงิ นรายได้ ของคณะ (3) ทุน อุด หนุนจากสํ า นักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่ ง ชาติ
(4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (6) สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (7) บัณฑิตวิทยาลัย และแหล่งทุนอื่นๆ
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การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 มีการจัดสรรทุนวิจยั จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ ้นจาก 2,050,000 บาท เป็ น 3,350,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนเพิ่มจากปี 2542
2,039,500 บาท (3,478,500 – 1,439,000 บาท) และมีงบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ ้น 524,450 บาท
(1,873,150 – 1,348,700 บาท)
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 มีแหล่งที่มาของทุน และเงินที่ได้ รับจัดสรร ดังนี ้
1. เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 3,350,000 บาท เพิ่มขึ ้น 1,300,000 บาท
2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริ ญญาโท 10
ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และปริ ญญาเอก 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็ นเงิน 130,000 บาท และมี
โครงการสนับสนุนงานวิจยั ของอาจารย์ แต่ไม่ระบุวงเงินว่าเท่าใด
3. คณะ 3 คณะในมหาวิทยาลัย ได้ แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
พลศึกษา จัดสรรเงิ นรายได้ เพื่ อสนับสนุนโครงการวิ จัย 12 โครงการ เป็ นเงิ นทัง้ สิน้ 256,020 บาท
(ดูเอกสารครัง้ ที่ 2 หน้ า 10)
4. ทุนจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มจากปี 2543 (5,501,000 – 3,485,000) เป็ นเงิน 2,016,000
บาท (57.85%) จะเห็นว่าตัวเลขของงบประมาณแผ่นดินปี 2543 ไม่ตรงกับการรายงานข้ างต้ น อาจเกิดขึ ้น
จากข้ อมูลผิดพลาด หรื อมีการเจรจาเพิ่มงบประมาณในปี 2543 อีก 6,500 บาท
5. รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ตามนโยบาย “โครงการวิ จัย 9 มิ ติ เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ช าติ ” ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 1 โครงการ เป็ นเงิน 620,000 บาท เป็ นโครงการวิจยั ระหว่าง 3 หน่วยงานคือ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
6. มี การรายงานว่ารั บทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 13 โครงการ (2542 – 2544)
เป็ นเงิน 13,226,119 บาท แต่ไม่มีรายละเอียดของจํานวนเงินและแหล่งทุน
7. รับทุนสนับสนุนจาก สกว.
7.1 ชุดโครงการ “ทักษะการทํางาน” เป็ นเงิน 1,532,495 บาท
7.2 เรื่ อง การศึกษาความแปรผันของยี นสงเคราะห์ โปรตี น โครงสร้ างของเชื อ้ ไวรั ส
ตัวแดงจุดขาว
7.3 เรื่ อง การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คสําหรับการออกแบบเครื่ องประดับ
และกระบวนการผลิต
8. รับทุนสนับสนุนจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2 โครงการ เป็ นเงิน 545,220 บาท
(295,220 บาท + 250,000 บาท)
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9. คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จดั ทําข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อการแก้ ไขปั ญหา
เศรษฐกิจของทบวงมหาวิทยาลัย 7 เรื่ อง ได้ รับการพิจารณาในระยะแรก 6 เรื่ อง อีก 1 เรื่ องไม่ผ่านการ
พิจารณารอบ 2
นอกจากนี ้มีกิจกรรมที่ส่งเสริ ม มีการแสวงหาและจัดสรรเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการวิจยั
ที่หลากหลาย และมีการเพิ่มปริ มาณเงินทุนวิจยั ขึ ้นจากปี 2543 อย่างชัดเจน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 มีแหล่งที่มาของกองทุนและเงินที่ได้ รับจัดสรร ดังนี ้
1. เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 10,000,000 บาท เพิ่มจากเดิม 6,650,000 บาท
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,780,900 บาท ลดลงจากปี 2544 เล็กน้ อย
มีการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยภายใต้ โครงการเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 10 โครงการ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 15 การเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลัยได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนต่างๆ และ
มีกิจกรรมที่สง่ เสริ ม มีการแสวงหาและจัดสรรเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อการทําวิจยั ที่หลากหลาย และมี
การเพิ่มปริมาณทุนวิจยั มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โครงการที่ 16 การพัฒนาและส่ งเสริมนักวิจัยใหม่
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
มหาวิทยาลัยโดยฝ่ ายวิจัยและฝ่ ายแผน จัดฝึ กอบรมพัฒนานักวิจัยในหัวข้ อกระบวนการวิจัย
เฉพาะทาง การจัดทําข้ อเสนอโครงการวิจยั การเขียนและพัฒนาข้ อเสนอโครงการ แนวคิดการเลือกใช้
สถิติกบั ข้ อมูลวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และการเขียนรายงานการวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
รวม 6 เรื่ อง
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 มีโครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักวิจยั ใหม่ดงั นี ้
1. โครงการ Journal Club โดยคณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ใน
สาขาต่างๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้ านงานวิจยั
2. โครงการพัฒนานักวิจยั ในด้ านการจัดทํา/พัฒนาข้ อเสนอโครงการ โดยมีการจัดฝึ กอบรมดังนี ้
(1) โครงการความร่ วมมื อทางวิ ชาการกับต่างประเทศ และโอกาสในการรั บทุนสนับสนุนการวิ จัย
(2) การดํ าเนิ นการวิ จัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ ชุ มชน และการจัดการ การศึกษาและสังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (3) การจัดทําข้ อเสนอโครงการวิจยั แบบชุดโครงการจัด
สัมมนาทางวิชาการ (4) กลยุทธ์ ในการหาสารเคมีต้านเชื อ้ มาลาเรี ย (5) แนวคิดและประสบการณ์
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3. ประสานงานกับอาจารย์ที่สําเร็ จปริ ญญาเอกรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนให้ ทําวิจยั
4. จัดสรรทุนวิจยั สนับสนุนนักวิจยั ใหม่
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 มีการดําเนินโครงการที่สอดคล้ องกับโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมนักวิจยั ใหม่ ดังนี ้
1. คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย 1 เรื่ อง คือ อิทธิ พลของสารผสมอาหารต่อ
คุณสมบัตดิ ้ านวิทยากระแส และคุณสมบัตดิ ้ านเนื ้อสัมผัสของเจลจากแป้งผสม
2. คณะสังคมศาสตร์ มี การดํ าเนิ นโครงการวิ จัย 1 เรื่ อง คื อ สภาพหนี ส้ ินนอกระบบของ
ครัวเรื อนเกษตรในจังหวัดนครนายก
3. คณะวิ ทยาศาสตร์ มี การดํ าเนิ นโครงการวิ จัย 1 เรื่ อง คือ การศึกษาความรู้ และความ
ตระหนักของอาจารย์ช่างอุตสาหกรรมที่มีตอ่ การประกอบอาชีพอิสระของนักเรี ยนช่างอุตสาหกรรม
4. คณะพลศึ ก ษา มี ก ารดํ า เนิ น โครงการวิ จัย 9 เรื่ อ ง คื อ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย
บางประการกั บ ความเครี ยดในการดู แ ลบิ ด ามารดาสู ง อายุ ข องบุ ต รที่ ใ ห้ การอุ ป ถั ม ภ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสุขศึกษาและความต้ องการการอบรมของครูสขุ ศึกษา
ในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร การดูแลตนเองขณะดูแลบิดามารดาสูงอายุ กรณีศกึ ษาในข้ าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของนิสิตที่เรี ยนวิชา พล.101
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการสุขภาพในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุ งเทพมหานคร ความต้ องการกิ จกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุ กรุ งเทพมหานคร การให้ ความรู้ เกี่ ยวกับโรคติดต่อและพิ ษภัยในอาหารแก่ ผ้ ูประกอบการ
ร้ านอาหาร มศว กลของรูปแบบการฝึ กซ้ อมในแต่ละครัง้ ที่แตกต่างกันที่มีตอ่ สมรรถภาพทางกลไก และการ
เปรี ยบเทียบการทดสอบแอนแอโรคิดเทรดไฮลกับผลของการวิ่งในการแข่งขันระยะไกลของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
5. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย 2 เรื่ อง คือ การวิจัยและพัฒนา
ความเข้ มแข็ งของชุมชนเพื่ อการอนุรักษ์ แหล่งนํ า้ : กรณี ศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ และระบบการ
ถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณีจงั หวัดน่าน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายส่งเสริ มการวิ จัยและฝ่ ายแผนพัฒนาได้ สนับสนุนบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยที่ ไม่มี วุฒิ
ปริ ญญาเอกได้ เข้ าศึกษาโปรแกรม Spilt Ph.D. Program และสนับสนุนให้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ระดับปริ ญญาเอกรุ่นใหม่ทํา Post Doc.
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สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 16 การพัฒนาและส่งเสริ มนักวิจยั ใหม่ ผลการดําเนินงานพบว่า
มีการรายงานกิจกรรมของฝ่ ายวิจยั และการทําวิจยั ใหม่ของคณะ สถาบันฯ ต่างๆ มากกว่าปี อื่นๆ มีการ
กําหนดคุณสมบัติของนักวิจัยใหม่ตลอดจนมีโครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักวิจัยใหม่ มีการสนับสนุน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่ องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สําหรับอาจารย์ที่ไม่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
และมีการสนับสนุนให้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกรุ่นใหม่ทํา Post Doc.
โครงการที่ 17 การสร้ างและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการวิจัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการวิเคราะห์แผนให้ เป็ นไปตามนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายส่งเสริ มการวิจัยได้ ดําเนินโครงการสร้ างและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการวิจัย โดยจัดทํา
ฐานข้ อมูลซึง่ สามารถใช้ งานได้ ภายในฝ่ ายส่งเสริ มการวิจยั
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 และ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
ฝ่ ายส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ได้ จั ด ทํ า ฐานข้ อมู ล การวิ จั ย และได้ เผยแพร่ บ น Webpage ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ สืบค้ นข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลโครงการวิจยั งานวิจยั โครงการงานวิจยั แบบฟอร์ มต่างๆ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 17 การสร้ างและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการวิจัย ผลการ
ดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ ายส่งเสริ มการวิจยั ได้ ดําเนินโครงการสร้ างและพัฒนา
ระบบฐานข้ อมูลการวิจยั และได้ เผยแพร่บน Webpage ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ สืบค้ นข้ อมูลต่างๆ เช่น
ข้ อมูลโครงการวิจยั งานวิจยั โครงการงานวิจยั แบบฟอร์ มต่างๆ
โครงการที่ 18 การแก้ ไข/ปรับปรุ งระเบียบข้ อบังคับให้ เอือ้ ต่ อการวิจัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2545 ฝ่ ายส่งเสริ มการวิจยั ได้ ดําเนินโครงการแก้ ไข/
ปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการวิจยั ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์การวิจยั เงินอุดหนุนวิจยั ลงวันที่ 30 กันยายน 2542
2. มหาวิ ทยาลัยมี ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์ และวิ ธี ปฏิ บัติ การเสนอโครงการเพื่ อขอรั บ
ทุนอุดหนุนวิจยั ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543
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3. มหาวิทยาลัยมีประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ องการตรวจสอบเพื่อ
พัฒนาและประกันคุณภาพงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่มีความยาวขนาดเล่มหนังสือเพื่อการเผยแพร่ ลงวันที่
31 มกราคม 2544
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 18 การแก้ ไข/ปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการวิจยั ผลการ
ดําเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลัยได้ มีการดําเนินโครงการแก้ ไข/ปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการวิจยั
ได้ แก่ เรื่ องหลักเกณฑ์ การวิจยั เงินอุดหนุนวิจัย เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิการเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนวิจยั และเรื่ องการตรวจสอบเพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่มี
ความยาวขนาดเล่มหนังสือเพื่อการเผยแพร่
โครงการที่ 19 การส่ งเสริ มการวิจัยประเภทชุดโครงการในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ การวิจัยและพัฒนาประเภท Action Research
การดําเนินงาน
ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั ได้ ดําเนินโครงการส่งเสริมการวิจยั ประเภทชุดโครงการในทิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย รวมทังการวิ
้
จยั และพัฒนาประเภท Action Research โดยมีรายละเอียดการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ดังนี ้
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543
1. ชุดโครงการชนบทศึกษา จํานวน 10 โครงการ
2. ชุดโครงการพระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ
3. โครงการวิ จั ย 9 มิ ติ เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ช าติ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
จํานวน 1 โครงการ
4. ชุดโครงการทักษะการทํางานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544
5. ชุดการวิจยั ตามนโยบายและแนวทางการวิจยั ทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 โครงการ
6. ชุดโครงการเพื่อขอทุอดุ หนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2544 จํานวน 3 ชุดโครงการ และ
สนับสนุนได้ 2 ชุดโครงการ
7. ชุดโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินปี 2545 จํานวน 12 ชุดโครงการ
8. โครงการชนบทศึกษา เรื่ องกรณี ศึกษาลายผ้ าไทยพวน และการส่งเสริ มการทอผ้ าด้ วย
กี่กระตุก อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การดําเนินงานปี งบประมาณ 2545
9. โครงการส่งเสริ มสุขภาพผู้พิการทางสายตา
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10. โครงการสังเคราะห์งานวิจยั หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
11. โครงการสังเคราะห์งานวิจยั หลักสูตร กศ.ม. วิชาเอกธุรกิจศึกษา
12. โครงการวิจยั เรื่ อง ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น วิถีวฒ
ั นธรรมริ มนํ ้าผ่านตลาดพลู จากคลองบาง
หลวง ถึงคลองด่าน
13. โครงการวิจยั เรื่ อง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั “พระราโชบาย
ในการพัฒนาสังคมไทย : คุณภาพชีวิตของประชากร”
14. โครงการวิจัยและพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ แหล่งนํา้ : กรณีศึกษา
ชุมชนคลองแสนแสบ
15. ระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคเกษตร
ศึกษากรณีจงั หวัดน่าน
16. โครงการวิจยั “ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นภาคกลาง ระยะที่ 2”
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 19 การส่งเสริ มการวิจยั ประเภทชุดโครงการในทิศทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย รวมทังการวิ
้
จยั และพัฒนาประเภท Action Research ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ าย
ส่ ง เสริ ม การวิ จัย ได้ ดํ า เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จัย ประเภทชุ ด โครงการในทิ ศ ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย รวมทังการวิ
้
จยั และพัฒนาประเภท Action Research
โครงการที่ 20 การสนับสนุนการตีพมิ พ์ ผลงานทางวิชาการในวารสาร
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายวิ ช าการและฝ่ ายวิจัย ดํ า เนิ น การสนับ สนุน ตี พิม พ์ ผ ลงานในวารสารนานาชาติ
จํานวน 8 เรื่ อง
2. ฝ่ ายส่งเสริ มการวิจยั สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารนานาชาติปี
2542 จํานวน 7 เรื่ อง ปี 2543 จํานวน 6 เรื่ อง หนังสือนิทรรศการวันสมเด็จพระเทพฯ
3. สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรมจัดทําวารสารสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม และหนังสือวิชาการ
เรื่ อง ภูมิปัญญาและละครไทย
4. คณะสังคมศาสตร์ จดั ทําวารสารภูมิศาสตร์ โดยได้ รับหนังสือวารสารภูมิศาสตร์ ฉบับยูนาน
จํานวน 500 เล่ม
5. ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั ได้ รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติ
6. สํานักทดสอบทางการศึกษาฯจัดทําวารสารวัดผลการศึกษาปี ละ 3 เล่ม ปี ที่ 3 ฉบับที่ 69
ประจําเดือน ก.ย. – ธ.ค. 44
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7. คณะสังคมศาสตร์ ดําเนินโครงการจัดทําวารสารภูมิศาสตร์ ปี 2545
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการจัดทําวารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2
ประจําเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2544
9. คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินโครงการจัดทําวารสารภาควิชาการบริ หารการศึกษา
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 20 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร
ผลการดําเนินงาน พบว่า คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ ดําเนินการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทังใน
้
วารสารนานาชาติและระดับชาติ ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 21 การส่ งเสริ มการจัดการประชุมทางวิชาการ และการไปประชุมวิชาการเพื่อให้
บุคลากรเสนอผลงานวิจัย รวมทัง้ การจัดกิจกรรมต่ างๆเพื่อส่ งเสริมบรรยากาศการวิจัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 - 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายวิจยั ดําเนินการจัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจยั /งานวันสมเด็จ
พระเทพฯ และจัดบรรยายวิชาการ
2. ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั จัดบรรยายวิชาการ จัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจยั ในงานวัน
สมเด็จพระเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรมเทา-งาม ต.ค. เสนอผลงานวิจยั ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนานักวิจยั
และจัดประชุมให้ นกั วิจยั ได้ พบปะกับนักวิจยั ที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นบรรยากาศการวิจยั
3. คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Symposium งานวิจัยและโครงการสัมมนาทิศทางการ
วิจยั และหลักการทําวิจยั วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริ มวิชาการแก่คณาจารย์ และนิสิต โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําปี ในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะฯ และโครงการสนับสนุนการร่ วมประชุม
วิชาการ บรรยายวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
5. คณะสังคมศาสตร์ ดําเนินโครงการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจําปี
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริ มวิชาการแก่คณาจารย์และนิสิต โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําปี ในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะฯ
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดํ าเนิ นโครงการสัมมนาปฏิบัติการทิ ศทางแผนงานวิจัย และ
แนวทางการพัฒนางานวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์
8. คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริ มสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการและการวิจยั และ
โครงการประชุมทางวิชาการเรื่ อง ผลงานวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
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สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 21 การส่งเสริ มการจัดการประชุมทางวิชาการ และการไปประชุม
วิชาการเพื่อให้ บุคลากรเสนอผลงานวิจัย รวมทัง้ การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริ มบรรยากาศการวิจัย
ผลการดําเนิ นงาน พบว่า คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการส่งเสริ มการจัดการประชุมทางวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการ และการไปประชุมวิชาการเพื่อให้ บุคลากรเสนอผลงานวิจัย รวมทัง้ การจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการเพื่อนํ าเสนอผลการวิจัย เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เกิ ดบรรยากาศ
การวิจยั ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 22 การส่ งเสริมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ในรู ปแบบต่ างๆ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม ดําเนินโครงการแสดงดนตรี ไทยอุดมศึกษาร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
และโครงการจัดพิธีไหว้ ครู ดนตรี ไทย โครงการสอนดนตรี ให้ แก่เยาวชน โครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ไทยการแสดงโขนของนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมสาธิ ต มศว ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) ที่ บ อสตัน
สหรัฐอเมริ กา
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม ดําเนินโครงการอนุรักษ์ ละครไทย
ผลการดําเนินงาน ได้ รับความสนใจจากทุกสถาบันที่เกี่ยวข้ อง มีผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันนาฏศิลป์
ศูนย์วฒ
ั นธรรมทัว่ ประเทศ จํานวนกว่า 90 คน มีผ้ เู ข้ าร่วมชมละครเลือดสุพรรณกว่า 100 คน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม ดําเนินโครงการอนุรักษ์ ละครไทย
ผลการดําเนินงาน (1) ได้ รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนเป็ นจํานวน
มากในการเข้ าร่ วมสัมมนา และนิสิตได้ รับความรู้ จากการปฏิบตั ิงานในการแสดงละครไทยโบราณใน
รูปแบบละคร เรื่ องเลือดสุพรรณ (2) เป็ นการให้ ความรู้ทางด้ านวิชาการแก่ผ้ ปู ฏิบตั ภิ าคสนามและจัดทําสื่อ
ต้ นแบบในการเผยแพร่ศลิ ปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
1. คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินโครงการนํานิสติ ศึกษาดูงานด้ านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ผลการดําเนินงาน สําเร็ จเรี ยบร้ อยตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทกุ ประการ
2. คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ผลการดําเนินงาน สําเร็ จเรี ยบร้ อยตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทกุ ประการ
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3. คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมแต่งกายด้ วยผ้ าไทย
ผลการดําเนินงาน บุคลากรในคณะฯ ร่วมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดย การแต่งกาย
ด้ วยผ้ าไทยทุกวันศุกร์
4. สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา ดําเนินโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมและวิชาการระหว่าง
ไทยกับอิหร่าน
ผลการดําเนินงาน (1) ความสําเร็ จในการเผยแพร่ ดนตรี ไทยได้ เป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับความสนใจ
จากบุคคลทั่วไป (2) ได้ แนวทางในความร่ วมมือทางวิชาการ วัฒนธรรมและด้ านอื่นๆ ระหว่างไทยกับ
อิหร่ าน (3) ชาวอิหร่ านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย (4) รายงานการจัด
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ
5. คณะเภสัชศาสตร์ ดําเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์
ผลการดําเนินงาน (1) ดูงานการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เภสัชกรรมไทย ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา (2) มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อปรับปรุง
รู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ทางเภสัชศาสตร์ ซงึ่ สามารถเสริ มสร้ างความเข้ าใจในการวางรู ปแบบการจัด
พิ พิ ธภัณฑ์ และจัดหาบุคลากรให้ จัดทํ าตามรู ปแบบที่ กํ าหนดไว้ (3) มี สํ านักงานชั่วคราวและวัสดุ
สํานักงานที่เพียงพอในการดําเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในช่วงแรก (4) สามารถรวบรวมตํารายาไทย และ
สิง่ แสดงเพื่อใช้ ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (5) มีการรวบรวมประวัตเิ ภสัชศาสตร์ ในประเทศไทย
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรมศิลปศึกษาสูช่ มุ ชน โดยได้ จดั กิจกรรม
ศิลปะให้ ครูสอนศิลปะ กลุม่ โรงเรี ยนเจ้ าพระยา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จัดขึ ้นที่
โรงเรี ยนวัดตําหนักเหนือ ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2545
ผลการดําเนิ นงาน (1) ครู สอนศิลปะมี ความรู้ ความเข้ าใจในการจัดกิ จกรรมการสอนศิลปะ
ที่เหมาะสมกับท้ องถิ่น (2) ผู้บริ หารมีความเข้ าใจและเห็นคุณค่าการจัดกิจกรรมศิลปศึกษา จะทําให้ การ
สอนศิลปะในระดับโรงเรี ยนประถมศึกษาได้ รับการสนับสนุนมากขึ ้น (3) ครู ผ้ ูสอนและผู้บริ หารมีความ
พึงพอใจในการบริการวิชาการลักษณะนี ้และต้ องการให้ มีการจัดขึ ้นอีก
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 22 การส่งเสริ มกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ในรู ปแบบต่างๆ ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการแสดงดนตรี ไทยอุดมศึกษาร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ โครงการจัดพิธีไหว้ ครู ดนตรี ไทย โครงการสอนดนตรี ให้ แก่เยาวชน โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยการแสดงโขนของนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมสาธิ ต มศว ประสานมิ ต ร(ฝ่ ายประถม) ที่ บ อสตัน
สหรัฐอเมริกา โครงการอนุรักษ์ ละครไทย โครงการนํานิสิตศึกษาดูงานด้ านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการดนตรี ไทยเพื่อสุขภาพ โครงการส่งเสริ มการแต่งกายด้ วย
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โครงการที่ 23 การจัดทําแผนภารกิจมหาวิทยาลัยด้ านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม (รอรายงานผลการดําเนินงาน)
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 23 (ยังไม่สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ )
โครงการที่ 24 การจัดตัง้ และพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2543 วันที่ 31 มีนาคม 2543 และได้ ดําเนินการดังนี ้
1. ได้ จดั สัมมนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2543
2. จัดพิมพ์หนังสือชื่อทางเลือกในการวิจยั ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1,000 เล่ม
3. จัดพิมพ์วารสารฉบับสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2,000 เล่ม
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 - 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้ ดําเนินการจัดตังและพั
้
ฒนาสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํ ากับของมหาวิ ทยาลัยในการประชุมครั ง้ ที่
3/2543 วันที่ 31 มีนาคม 2543
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 24 การจัดตังและพั
้
ฒนาสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ ดําเนินการจัดตังและพั
้
ฒนาสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและได้ รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
โครงการที่ 25 การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการ ลูกจ้ าง ผู้มีรายได้ น้อย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
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1. ฝ่ ายแผนและพัฒนาร่ วมกับฝ่ ายการคลังและบุคลากรและฝ่ ายจัดการทรั พย์ สินและ
สวัสดิการ ได้ เริ่ มโครงการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ลูกจ้ าง ในปี งบประมาณ
2543 โดยจัดให้ มีการประชุมชี ้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากร
2. ฝ่ ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการได้ ทําโครงการฝึ กอาชีพเสริ มให้ กบั บุคลากรที่มีรายได้ น้อย
คือวิธีการทําขนม ทําดอกไม้ โครงการสิ ้นสุด ปี 2545
3.
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร ได้ ทําโครงการฝึ กอบรมให้ กับบุคลากร โดยส่งบุคลากรไปอบรม
ตามหน่วยงานที่เปิ ดอบรม ทําเพียงปี งบประมาณ 2545
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 25 การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการ
ลูกจ้ าง ผู้มีรายได้ น้อย ผลการดําเนินงาน พบว่าฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้ าราชการ ลูกจ้ าง ผู้มีรายได้ น้อย ได้ แก่ เริ่มโครงการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร ลูกจ้ าง โดยจัดให้ มีการประชุมชีแ้ จงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ได้ ทําโครงการฝึ ก
อาชีพเสริ มให้ กบั บุคลากรที่มีรายได้ น้อย คือวิธีการทําขนม ทําดอกไม้ และได้ ทําโครงการฝึ กอบรมให้ กบั
บุคลากร โดยส่งบุคลากรไปอบรมตามหน่วยงานที่ เปิ ดอบรม ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ ดําเนิ นการได้ สําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 26 การปรั บปรุ งสโมสรอาจารย์ ข้ าราชการและลูกจ้ างให้ เป็ นสวัสดิการที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายการคลังและบุคลากร ฝ่ ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ ฝ่ ายอาคารสถานที่
ได้ ร่วมกันปรับปรุงสโมสรเพื่อให้ บคุ คลใช้ เป็ นที่รับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ โดยเริ่ มงานตังแต่
้
ปี งบประมาณ 2543 และเปิ ดบริ การปี 2545 ในปี 2546 กําลังดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการสโมสร
้
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 26 การปรับปรุ งสโมสรอาจารย์ ข้ าราชการและลูกจ้ างให้ เป็ น
สวัสดิการที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ มีการ
ปรับปรุ งสโมสรเพื่อให้ บุคคลใช้ เป็ นที่รับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ ซึ่งมีการดําเนินการแล้ ว
เสร็ จตามวัตถุประสงค์
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โครงการที่ 27 การปรับปรุ งหน่ วยงานสวัสดิการและหน่ วยงานพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
1. ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายการคลังและบุคลากร ฝ่ ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ ฝ่ ายอาคาร
สถานที่ มีการเริ่ มงานปี งบประมาณ 2543 คือ ให้ มีคณะอนุกรรมการของทุกส่วนราชการ ในปี 2544
ได้ กําหนดหลักเกณฑ์การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย การจัดทําสัญญาให้ เช่าพื ้นที่เพื่อ
ดําเนินธุรกิจ ปี 2545 ไม่มีการดําเนินงาน ปี 2546 ได้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เสร็จเรี ยบร้ อย
2. ฝ่ ายแผนและพัฒนาได้ ดําเนินงานปี 2543 โดยขยายงานพัฒนาบุคลากรด้ วยการเพิ่ม
กิจกรรมการฝึ กอบรมและเพิ่มการสื่อสารข้ อมูลพัฒนาบุคลากรให้ ทวั่ ถึงโดยเร็ ว ไม่มีการดําเนินงาน
ต่อเนื่องในปี 2544 – 2546
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 27 การปรับปรุ งหน่วยงานสวัสดิการและหน่วยงานพัฒนา
บุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ ดําเนินการปรับปรุ งหน่วยงานสวัสดิการและ
หน่วยงานพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ การดําเนินการได้ แล้ วเสร็ จตามวัตถุประสงค์
1

60
113

เผยแพร่ ศิลปะ

76
-

กรรมการ

6
7
10

เสนอผลงาน

19
189
21

ดูงาน

10
1
-

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
วิชาการ

4
1
-

ก า ร เ พิ่ ม พู น
ความรู้

1
-

ฝึ กอบรม

วุฒิบตั ร

ป.โท
53
52
22

ป.ตรี

40
49
29

ป.บัณฑิต

2543
2544
2545

ป.เอก

ปี งบประมาณ

โครงการที่ 28 การส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่ าง ๆ อาทิ การศึกษาต่ อ การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
1. ฝ่ ายแผนและพั ฒ นา ฝ่ ายวิ ช าการ ฝ่ ายพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพลศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์ และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินการส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่างๆ โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังนี ้
ผลการดํ า เนิ น งาน มี เ พี ย งฝ่ ายแผนและพัฒ นาซึ่ง ประสานงานกับฝ่ ายวิชาการ ดํ าเนิ นงาน
ส่งเสริ มบุคลากรต่อเนื่องกัน 3 ปี คือ ปี งบประมาณ 2543 – 2545 โดยส่งเสริ มให้ มีการลาศึกษาต่อ และ
การฝึ กอบรม ในแต่ละปี มีจํานวนดังนี ้

8
-

15
-

3
-
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2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการจัดทํา 3 โครงการในปี 2546 คือ
2.1 โครงการแนะแนวทางในการเตรี ยมตัวเพื่อไปศึกษาต่อ ทํ าวิจัย หรื อฝึ กอบรมใน
ต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรี ถึ ง ปริ ญ ญาเอก มี ก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ น ว่ า โครงการประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างดี บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2.2 โครงการอบรมครูดนตรี ผลการดําเนินงาน ได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวข้ อง
และผู้เข้ ารับการอบรม ผู้เข้ ารับการอบรมเข้ าใจและนําความรู้ที่ได้ ไปปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดี
2.3 โครงการสัมมนาปฏิบตั ิการเขียนงานวิชาการ ผลการดําเนินงาน ผู้เข้ าร่ วมสัมมนามี
ความชัดเจนในการเขียนมากขึ ้น เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าร่วมถึงร้ อยละ 78.6
3. คณะสังคมศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการ 2 โครงการ ในปี งบประมาณ 2546 เป็ นโครงการ
สนับสนุนให้ บคุ ลากรศึกษาต่อ และเข้ าอบรมสัมมนาทางวิชาการ
4. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทํา 1 โครงการในปี 2546 คือ โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์
ได้ ทนุ 2 ทุน
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทํา 1 โครงการ ในปี 2546 คือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้ ผลคือมีผ้ ผู ่านการอบรม 12 คน และได้ รับการตอบรับให้ เข้ าศึกษาต่อ 3
คน เป็ นโครงการที่มีการประเมินผลชัดเจน
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ เริ่ มโครงการจัดอบรมทํา Website ในปี 2546 มีเพียง 1 โครงการ
7. คณะพลศึกษา มีการทํา 1 โครงการในปี 2546 คือการพาคณาจารย์ไปศึกษาดูงาน ด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่ประเทศออสเตรเลีย
8. กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร ประจําปี 2545
9. คณะศึก ษาศาสตร์ จัดทํ า โครงการการศึก ษาดูง านการดํา เนิ น งานสถาบัน อุดมศึก ษา
ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2544 จัดทํา 10 โครงการ ในปี 2545 จัดทํา 8 โครงการและในปี
2546 จัดทํา 1 โครงการ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 28 การส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษา
ต่อ การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ผลการดําเนินงาน พบว่า คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ มีการส่งเสริ ม
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษาต่อ การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ซึง่ ทุกโครงการที่จดั ขึ ้น
ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้
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โครงการที่ 29
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้ มี
สัดส่ วนปริญญาเอก และตําแหน่ งทางวิชาการเพิ่มขึน้
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพัฒนาร่ วมกับฝ่ ายวิชาการ ได้ ดําเนินงานจัดทําแผนการให้ ทุนสําหรับพัฒนา
บุคลากรในปี 2544 มีทงั ้ ทุนลาศึกษาต่อ การเสนอผลงาน การดูงาน และการฝึ กอบรม โดยเริ่ ม
ดําเนินงานในปี 2543 แต่ยงั ไม่มีรายงานผล ปี 2545 – 2546
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 29 การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรทังในระยะสั
้
นและระยะ
้
ยาว เพื่อให้ มีสดั ส่วนปริ ญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ ้น ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายแผน
และพัฒนาร่ วมกับฝ่ ายวิชาการ ได้ ดําเนินงานจัดทําแผนการให้ ทนุ สําหรับพัฒนาบุคลากรในปี 2544 มี
ทังทุ
้ นลาศึกษาต่อ การเสนอผลงาน การดูงาน และการฝึ กอบรม
โครงการที่ 30 การพัฒนาเครื อข่ ายสื่อสารข้ อมูลเพื่อให้ บุคลากรเข้ าถึงได้ สะดวก และจัดหา
อุปกรณ์ IT ให้ เพียงพอแก่ การใช้ งานของบุคลากร
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ซึง่ สามารถแบ่งผลตาม
ระยะเวลาการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพื่อดําเนินการ
วิเคราะห์แผน
2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : (1) ทําการแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อ 1.1) จัดระบบการบริ การ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) กําหนดแนวทางการใช้ ทรัพยากร 1.3) พัฒนาการให้ บริ การเพื่อรองรับ
การจัดการเรี ยนการสอนที่องครักษ์ (2) ทําการสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เดินสายเครื อข่าย อาคาร 8
3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : (1) พัฒนาเครื อข่ายให้ บุคลากรและนิสิตที่องครักษ์ ได้ ใช้ บริ การ โดย
ดํา เนิ น การเช่ น เดี ย วกัน กับ ช่ ว ง ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 (2) กองแผนงานโอนเงิ น รายได้ จํา นวน
750,000 บาทให้ สํานักหอสมุดจัดทําโครงการบริ การคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตแก่นิสิต จัดซื ้อวัสดุ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : หอสมุดองครั กษ์ ดําเนินการปรั บปรุ งสถานที่ และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริ การด้ านอินเตอร์ เน็ตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 30 การพัฒนาเครื อข่ายสื่อสารข้ อมูลเพื่อให้ บคุ ลากรเข้ าถึงได้
สะดวก และจัดหาอุปกรณ์ IT ให้ เพียงพอแก่การใช้ งานของบุคลากร ผลการดําเนินงานพบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการพัฒนาเครื อข่าย IT ได้ ดําเนินการสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
โครงการที่ 31 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน วางแผน และตัดสินใจ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ซึง่ สามารถแบ่งผลตาม
ระยะเวลาการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพื่อดําเนินการ
วิเคราะห์แผน
2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร (MIS)
3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : ทําสัญญาจ้ างจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานสารบรรณ
ระบบ Web – based – Email และระบบการจัดการข้ อมูลและสื่อมัลติมีเดียเรี ยบร้ อยแล้ ว และกําลัง
อบรมการใช้ งานระบบดังกล่าวอยู่ ส่วนระบบอื่นๆอีก 6 ระบบอยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบ
4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : จัดทําระบบต่างๆได้ แก่ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต
(2) ระบบสารสนเทศที่ประกอบด้ วย 2.1) ระบบลงทะเบียนนิสติ 2.2) ระบบงานการเงิน 2.3) ระบบพัสดุ
2.4) ระบบพนัก งาน 2.5) ระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษา 2.6) ระบบสถิ ติ ข้ อ มูล มหาวิ ท ยาลัย
2.7) ระบบ Web – based – Email 2.8) ระบบการจัดการข้ อมูลและสื่อมัลติมีเดีย และ 2.9) ระบบงาน
สารบรรณ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 31 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน วางแผน และตัดสินใจ ผลการดําเนินงาน พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ทําการพัฒนา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต ระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) ระบบลงทะเบี ย นนิ สิ ต
2) ระบบงานการเงิน 3) ระบบพัสดุ 4) ระบบพนักงาน 5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6) ระบบ
สถิติข้อมูลมหาวิทยาลัย 7) ระบบ Web – based – Email 8) ระบบการจัดการข้ อมูลและสื่อมัลติมีเดีย
และ 9) ระบบงานสารบรรณ เสร็ จเรี ยบร้ อยตามวัตถุประสงค์
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โครงการที่ 32 การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถในการใช้ IT ในการปฏิ บั ติ ง าน
การเรี ยนการสอน ตลอดจนบํารุ งรักษาอุปกรณ์ IT
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ซึง่ สามารถแบ่งผลตาม
ระยะเวลาการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพื่อดําเนินการ
วิเคราะห์แผน
2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : ได้ ทําการพัฒนาบุคลากรที่ประจําหน่วยงานสํานักงานอธิการบดี
ให้ มีความรู้ความสามารถในการใช้ และการดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้
3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : (1) จัดให้ มีการอบรมความรู้ คอมพิวเตอร์ แก่ผ้ ดู แู ลด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเน้ นการดูแลบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ ด้านการสร้ างและ
การตกแต่ง Webpage (2) จัดประชุมผู้ดแู ลด้ านคอมพิวเตอร์ ที่ประจําหน่วยงานสํานักงานอธิการบดีให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็ นศูนย์กลางในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : รายงานข้ อมูลความก้ าวหน้ าเหมือน ก.พ. – ก.ค. 2544
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 32 การพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถในการใช้ IT ในการ
ปฏิบตั ิงาน การเรี ยนการสอน ตลอดจนบํารุ งรักษาอุปกรณ์ IT ผลการดําเนินงาน พบว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ทําการ (1) จัดให้ มีการอบรมความรู้ คอมพิวเตอร์ แก่ผ้ ดู แู ลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
เน้ นการดูแลบํารุ ง รั กษาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ ด้ านการสร้ างและการตกแต่ง
Webpage และ (2) จัดประชุมผู้ดแู ลด้ านคอมพิวเตอร์ ที่ประจําหน่วยงานสํานักงานอธิการบดีให้ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเป็ นศูนย์กลางในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
โครงการที่ 33 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (2543 – 2545)
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 - 2546 ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งผล
ตามระยะเวลาการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพื่อดําเนินการวิเคราะห์แผน
2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : รวบรวมข้ อมูลการใช้ ครุภณ
ั ฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงาน
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3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : รวบรวมข้ อมูลด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และ
ข้ อมูลการตังงบประมาณเพื
้
่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้
รายงานสํานักงบประมาณเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณางบประมาณ
4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : รายงานข้ อมูลความก้ าวหน้ าเหมือน ก.พ. – ก.ค. 2544
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 33 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (2543 – 2545) ผลการดําเนินงาน พบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ มีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (2543 – 2545) โดยรวบรวมข้ อมูลด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และข้ อมูลการตังงบประมาณเพื
้
่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้ รายงานสํานักงบประมาณเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณางบประมาณ
โครงการที่ 34 การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการคิดค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วยตามมติคณะรั ฐมนตรี
และเพื่อเตรี ยมการด้ านการบริหารจัดการงบประมาณในมหาวิทยาลัยนอกระบบ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายการคลังและบุคลากร กองคลัง ได้ ศกึ ษาดูงานการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
บัญชี เกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่ายของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ตลอดจนศึกษาจากเอกสารระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ ว่าจ้ างอาจารย์ประวิทย์ นิลสุวรรณากุล และคณะ เป็ นผู้ดําเนินการ เพื่อเป็ น
ต้ นแบบให้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีฯ ต่อไป
กองคลังได้ จดั ประชุมเพื่อชี ้แจงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่การเงิน บัญชี เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ สังกัดหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในการจัดทําระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
บัญชี เกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
กองคลังได้ จดั ประชุมสัมมนาระบบบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย ให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
เจ้ าหน้ าที่การเงิน บัญชี และเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ได้ มีการพิจารณาถึงโครงสร้ างการบริหารงบประมาณ พัสดุ
การเงินและบัญชี โดยเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
ผลการดําเนินงาน (1) ผลของการประชุมสัมมนา ทําให้ มหาวิทยาลัยได้ ทราบว่าหน่วยงานมี
ความต้ องการให้ มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้ านใดบ้ าง ในการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณแบบใหม่
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การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
เจ้ าหน้ าที่กองคลังได้ ศกึ ษาดูงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี โดยเกณฑ์
พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
มหาวิทยาลัยได้ รับงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 6,700,000 บาท และงบประมาณจากโครงการ
เร่ งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนจํานวน 2,000,000 บาท รวมเป็ นเงิน 8,700,000 บาท
เพื่อจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 สําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ระบบงบประมาณ – การเงิน – บัญชี – ต้ นทุนกิจกรรม
2. ระบบงานกองทุนกู้ยืมเงิน
3. ระบบงานรับนิสติ ใหม่
4. ระบบข้ อมูลมหาวิทยาลัย
5. ฮาร์ ดแวร์ เพื่อสนับสนุนในการใช้ ระบบงาน
สําหรับระบบงบประมาณ – การเงิน – บัญชี – ต้ นทุนกิจกรรมได้ ว่าจ้ างบริ ษัท โซลูชนั่ คอนเนอร์
(1998) จํากัด เป็ นผู้ดําเนินงานโดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และกําหนดแล้ ว
เสร็ จภายในวันที่ 23 เมษายน 2547 ขณะนี ้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างและคณะทํางานระบบ
งบประมาณ ฯ ได้ ร่วมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาระบบฯ ให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ อง
เป็ นไปตามกําหนดเวลาตามแผนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายว่าจะเริ่มดําเนินการตามระบบใหม่ตงแต่
ั ้ ปีงบประมาณ 2548 คือ
เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547 ดังนันเพื
้ ่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามระบบงบประมาณ พัสดุ
การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ จึงได้ มีการจัดเตรี ยมระบบ
งบประมาณในมิตแิ ผนงาน มิตหิ น่วยงานและมิตกิ องทุน
ผลการดําเนินงาน โครงการดังกล่าวเริ่ มดําเนินการในปี 2543 ในลักษณะการให้ บคุ ลากรได้
ศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการออกนอกระบบแล้ ว และได้ รับการจัดสรรงบประมาณแบบ
Block Grant เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี เป็ นต้ น
ถึงการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนเป็ นเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่ายลักษณะ
3 มิติ
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สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 34 การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการคิดค่าใช้ จ่ายต่อหน่วย
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อเตรี ยมการด้ านการบริหารจัดการงบประมาณในมหาวิทยาลัยนอกระบบ
ผลการดําเนินโครงการ พบว่า โครงการนี ้เริ่ มจาก (1) ได้ จดั ให้ มีการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี เกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2) ได้ จดั
ประชุมสัมมนาระบบบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย ให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน เจ้ าหน้ าที่การเงิน
บัญชี และเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ได้ มีการพิจารณาถึงโครงสร้ างการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
โดยเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย (3) ได้ จดั ให้ มีการศึกษาดูงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
โดยเกณฑ์พงึ รับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จนกระทัง่
ปี งบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยได้ รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากโครงการเร่ งรัดการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 สําหรับพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารและการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
ว่าจะเริ่มดําเนินการตามระบบใหม่ตงแต่
ั ้ ปีงบประมาณ 2548 คือ เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547
ดังนันเพื
้ ่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ จึงได้ มีการจัดเตรี ยมระบบงบประมาณในมิติแผนงาน มิติหน่วยงานและมิติ
กองทุน
โครงการที่ 35 การจัดทํางบประมาณแบบ PPBS
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพัฒนา กองแผนงาน ได้ เตรี ยมการสัมมนาเพื่อให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ระบบงบประมาณ Planning Programming Budgeting System (PPBS) แก่ผ้ บู ริ หาร ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้ าฝ่ ายและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ
ดําเนินการในการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณการศึกษา 2544 โดยใช้
รู ปแบบการกําหนดแผนงานและโครงการเพื่อรองรับการจัดทํางบประมาณแบบ Result – based
Budgeting ซึง่ เน้ น Output Outcome เป็ นหลัก
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 – 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพั ฒ นา กองแผนงาน ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า งบประมาณเงิ น รายได้ ประจํ า ปี
งบประมาณการศึกษา 2545 ภาคต้ น โดยใช้ รูปแบบการกําหนดแผนงานและโครงการเพื่อรองรับการ
จัดทํางบประมาณแบบ Result – based Budgeting ซึง่ เน้ น Output Outcome เป็ นหลัก
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การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพัฒนา กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณได้ เปลี่ยนการ
จัดทํางบประมาณแบบ Result – based Budgeting เป็ นการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Performance based Budgeting) โดยเป็ นระบบที่เน้ นที่ผลผลิต(Outputs) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าทรัพยากรที่ใช้ ไป(Inputs) เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการภาครัฐในอัน
ที่จะสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินภารกิจต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้
เกิดประโยชน์สงู สุดโดยต้ องมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน การนําแผนไปปฏิบตั ิ
ติดตามและ
ประเมินผล
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 35 การจัดทํางบประมาณแบบ PPBS ผลการดําเนินงาน พบว่า
โครงการนี ้เริ่ มจากการจัดสัมมนาให้ หน่วยงานต่าง ๆ เข้ าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และใน
ปี งบประมาณการศึกษา 2544 ได้ จดั ทํางบประมาณเงินรายได้ โดยใช้ รูปแบบการกําหนดแผนงานและ
โครงการเพื่อรองรับการจัดทํางบประมาณ Result – based Budgeting ซึง่ เน้ น Output Outcome
เป็ นหลัก ต่อมาในปี งบประมาณ 2546 สํานักงบประมาณได้ เปลี่ยนแปลงการจัดทํางบประมาณเป็ น
แบบมุง่ เน้ นผล (Performance based Budgeting) ซึง่ จัดสรรงบประมาณตามผลผลิตของหน่วยงาน
โครงการที่ 36 การสร้ างและพัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายการคลังและบุคลากร กองคลัง
มหาวิทยาลัยได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้
ดําเนินการแล้ วเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี โท – เอก และกลุม่
ผู้บริ หาร โดยสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิระบบบัญชีเงินเดือนพนักงาน เพื่อใช้ ชวั่ คราวก่อนที่จะออก
นอกระบบ
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายการคลังและบุคลากร กองคลัง
คณะกรรมการกํ าหนดหลักการร่ างระเบียบข้ อบังคับประกอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ…….เพื่อเตรี ยมการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได้ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบัญชี พนักงานมหาวิ ทยาลัย ขณะนี อ้ ยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อกํ าหนดหลักการ
มาตรฐานตําแหน่ง และเงินเดือน เตรี ยมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายการคลังและบุคลากร กองคลัง ได้ ดําเนินการสร้ างและพัฒนาระบบบัญชีพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการทดสอบระบบ และแก้ ไขโปรแกรม
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 36 การสร้ างและพัฒนาระบบบัญชี เงิ นเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายการคลังและบุคลากรได้ มอบให้ บริ ษัท โซลูชนั่ คอนเนอร์
(1998) จํากัด เป็ นผู้ดําเนินการพัฒนาระบบบัญชีพนักงาน ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบ และ
แก้ ไขโปรแกรม
โครงการที่ 37 การปรับปรุ งการบริหารจัดการด้ านการคลังและทรั พย์ สินให้ เอือ้ ต่ อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้ านต่ าง ๆ โดยเฉพาะในด้ านการหารายได้
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการได้ ดําเนินการออกประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์การใช้ และการ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและระเบียบการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการจัดทําสัญญาให้ เช่าพื ้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโดยใช้ ระยะเวลารอบปี การศึกษา
(1 มิ.ย. – 31 พ.ค.)
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายจัดการทรัพย์สนิ และสวัสดิการได้ ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ โดย
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิ และหาประโยชน์ เพื่อนํารายได้ เข้ าเป็ นเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายจัดการทรัพย์ สินและสวัสดิการได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การ
จัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
กองคลังได้ พฒ
ั นาระบบบัญชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็ นเกณฑ์คงค้ างโดยดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2546 เป็ นต้ นไป และระบบยังไม่สมบูรณ์เพราะระบบยังไม่
online จากหน่วยงานกลางสูห่ น่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย กองคลังได้ รับนโยบายการปฏิรูประบบ
การบริหารการคลังภาครัฐ 7 ด้ านหลักมาดําเนินการ ซึง่ ประกอบด้ วย
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1. การปฏิรูประบบการรับ – จ่ายเงินและการบริหารเงินสดภาครัฐ (E – Payment)
2. การปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ
3. การปฏิรูประบบบริหารการเงินการบัญชีภาครัฐและส่วนราชการ
4. การปฏิรูประบบเงินนอกงบประมาณ
5. การปฏิรูประบบพัสดุภาครัฐ
6. การปฏิรูประบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
7. การปฏิรูประบบตรวจสอบภายในภาคราชการ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 37 การปรับปรุงการบริ หารจัดการด้ านการคลังและทรัพย์สินให้
เอื ้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้ านการหารายได้ ผลการดําเนินงาน พบว่า
กองคลังรับนโยบายการปฏิรูประบบการบริ หารการคลังภาครัฐทัง้ 7 ด้ านหลักมาดําเนินการ
และดําเนินการพัฒนาระบบบัญชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็ นเกณฑ์คงค้ าง เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2546
เป็ นต้ นไป สําหรับระบบอื่น ๆ จะต้ องดําเนินการปรับปรุงระบบงานของตนเองให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
กลางที่กําหนดไว้
โครงการที่ 38
การจั ดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารหน่ วยงาน
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ปั จจุบนั สามารถบันทึกข้ อมูล ออกเลขที่หนังสือจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานต่าง ๆ เองได้
แล้ ว ตลอดจนการรับ – ส่ง ของส่วนกลาง (กองกลาง) ก็สามารถดําเนินงานไปอย่างคล่องตัวตามระบบ
พอสมควร และจะมีการฝึ กอบรมเลขานุการผู้บริ หารเพื่อเรี ยนรู้ เรื่ องการบันทึกข้ อมูลงานสารบรรณด้ วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
กองกลาง ได้ ดํ า เนิ น โครงการจัด ทํ า ระบบภาระงานและงานสารบรรณด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หาร ผลการดําเนินงาน คือ ได้ ดําเนินการจัดทําระบบงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพัฒนาร่ วมกับกองกลาง ได้ ดําเนินโครงการจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณ
ด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร ผลการดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยได้ จ้างบริ ษัท
โซลูชนั่ คอนเนอร์ (1998) จํากัด ดําเนินการจัดทําระบบภาระงานและระบบงานสารบรรณ ซึง่ รวมอยู่ใน
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การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายแผนและพัฒนาร่ วมกับกองกลาง ได้ ดําเนินโครงการจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณ
ด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร ผลการดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยได้ จ้างบริ ษัท
โซลูชนั่ คอนเนอร์ (1998) จํากัด ดําเนินการจัดทําระบบภาระงานและระบบงานสารบรรณ ซึง่ รวมอยู่ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการประกันคุณภาพการศึกษา ขณะนี ้อยู่ระหว่างการทดสอบและ
แก้ ไขโปรแกรม
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 38 การจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้ วยคอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารหน่วยงาน ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้เริ่ มพัฒนาจากงานสาร
บรรณส่วนกลางและพัฒนาขึ ้นในปี 2544 โดยขยายระบบงานสารบรรณทังมหาวิ
้
ทยาลัย จนสําเร็จตาม
เป้าหมาย และในปี 2545 – 2546 ได้ จ้างให้ บริ ษัท โซลูชนั่ คอนเนอร์ (1998) จํากัด จัดทําระบบงาน
สารบรรณเพื่อการบริ หารและประกันคุณภาพ ซึง่ ขณะนี ้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบและแก้ ไขโปรแกรม
จึงสรุปได้ วา่ โครงการนี ้มีความก้ าวหน้ าขึ ้นเป็ นลําดับ แต่ยงั ไม่เสร็จสิ ้นสมบูรณ์
โครงการที่ 39 การจัดทําพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิตกิ าร คณะกรรมการได้ ยกร่าง พ.ร.บ. เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และกําลังจะเสนอเข้ า
สภามหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิติการ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติ ได้ ดําเนินโครงการจัดทํา พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และดําเนินโครงการปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับเพื่อความคล่องตัว โปร่ งใส
และการกระจายอํานาจ ผลการดําเนินงาน คือ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ ดําเนินการเสนอร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. ... ต่อ
ทบวงมหาวิทยาลัยแล้ วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544
คณะรัฐมนตรี ได้ พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒแล้ ว และมีมติ
ให้ ส่งร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิติการ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติ ได้ ดําเนินโครงการจัดทํา พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนี ้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ได้ ผา่ นการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิติการ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติ ได้ ดําเนินโครงการจัดทํา พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนี ้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ได้ ผา่ นการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 39 การจัดทําพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้จัดว่าประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย เพราะได้ ยกร่าง พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสําเร็ จ โดยเริ่ มดําเนินการจากปี 2543 ถึงปี 2546 จากยกร่ าง พ.ร.บ.
นําเสนอทบวงมหาวิทยาลัย และขณะนี ้ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระ 2 แล้ ว
โครงการที่ 40 การปรั บปรุ งระเบียบข้ อบังคับ เพื่อความคล่ องตัว ความโปร่ งใส และการกระจายอํานาจ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิตกิ าร กําลังเตรี ยมยกร่างระเบียบข้ อบังคับ
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินัยและนิติการ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติ ได้ ดําเนินโครงการปรับปรุ ง
ระเบียบข้ อบังคับ เพื่อความคล่องตัว ความโปร่ งใส และการกระจายอํานาจ ผลการดําเนินงาน คือ
อยู่ใ นระหว่า งคณะกรรมการกํ า หนดหลัก การร่ า งระเบีย บข้ อ บัง คับ ประกอบร่ า งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อเตรี ยมการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยได้ จดั ทํากรอบ
แนวคิดในการจัดทํากรอบโครงสร้ างของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรี ยมการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ นํ า เข้ า ที ่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย เมื ่อ วัน ที ่ 29
ตุลาคม 2544 ซึ่ง คณะกรรมการมี ข้ อ แก้ ไ ขเล็ก น้ อ ย และให้ ก รรมการนํา มาปรั บ แก้ แ ละเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิติการ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติ ได้ ดําเนินโครงการปรับปรุ ง
ระเบียบข้ อบังคับ เพื่อความคล่องตัว ความโปร่งใส และการกระจายอํานาจ

64

ผลการดําเนิ นงาน คือ ขณะนี อ้ ยู่ระหว่างการกํ าหนดแนวทางและจัดลําดับความสําคัญของ
ระเบียบและข้ อบังคับที่จะปรับปรุง
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการดังนี ้
ฝ่ ายวินยั และนิติการ คณะอนุกรรมการร่ างพระราชบัญญัติ ได้ ดําเนินโครงการปรับปรุ ง
ระเบียบข้ อบังคับ เพื่อความคล่องตัว ความโปร่งใส และการกระจายอํานาจ
ผลการดําเนิ นงาน คือ ขณะนี อ้ ยู่ระหว่างการกํ าหนดแนวทางและจัดลําดับความสําคัญของ
ระเบียบและข้ อบังคับที่จะปรับปรุง
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 40 การปรับปรุ งระเบียบข้ อบังคับ เพื่อความคล่องตัว ความ
โปร่ งใส และการกระจายอํา นาจ ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้ดําเนินการตังแต่
้ ปี 2543 ถึง
ปั จจุบนั ปรากฏว่ายังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง ยังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
โครงการที่ 41 การรื อ้ ปรั บระบบโครงสร้ างของหน่ วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ได้ แก่ สํานั กงานอธิการบดี สํานั กงานคณบดี/สํานั ก/สถาบัน เพื่อดําเนินการประกัน
คุณภาพตามระบบ ISO 9002
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543
ฝ่ ายแผนและพัฒนา ได้ มีการดําเนินโครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี
โดยได้ ปรับปรุงโครงสร้ างแบ่งส่วนราชการใหม่ในสํานักงานอธิการบดี โดยอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
เป็ นระดับกอง 8 กอง และระดับฝ่ าย 21 ฝ่ าย ซึ่งจะช่วยให้ การดําเนินงานมีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544
1.ฝ่ ายแผนและพัฒนา ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
1.1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ติดตามระบบคุณภาพสํานักงานอธิการบดี พร้ อมทังกํ
้ าหนดทีมผู้ตรวจติดตาม ซึง่ มีทงหมด
ั้
7 ทีม และ
ได้ ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพของสํานักงานอธิ การบดีอย่างต่อเนื่ องตามแผนการตรวจ
ติดตามและการเตรี ยมระบบ ISO ที่กําหนดไว้ ดังนี ้
1.1.1 จัดให้ มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9000 แก่บุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ
1.1.2 ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นตามแนวทาง ISO 9000
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1.1.3 จัดให้ มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อกระตุ้นให้
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ
1.1.4 ได้ ปรับโครงสร้ างการดําเนินงาน ให้ มีคณะกรรมการบริ หารระบบคุณภาพและ
คณะกรรมการประสานงาน ISO ของสํานักงานอธิการบดีขึ ้น เพื่อรับผิดชอบดูแลและประสานงานใน
ด้ านการพัฒนาคุณภาพโดยตรง
1.2 เริ่ มดําเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม
แก่การปฏิบตั งิ านและการให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
2.1 โครงการจัด ทํ า รายงานการศึก ษาตนเอง โดยมี ก ารประชุม คณาจารย์ ใ นคณะฯ
เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาตนเองทังหมด
้
6 ครัง้ และตังกรรมการดํ
้
าเนินงาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
จัดทําคู่มือรายงานการศึกษาตนเอง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
และเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
2.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร 5 ส
ผลการดําเนิ นงาน
ได้ จัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อกํ าหนดแนวทางการ
ดําเนินงานโดยบุคลากรทุกคน และผู้สนใจเข้ าร่ วมประชุมรับฟั งการบรรยายความรู้ แนวคิดพื ้นฐาน
การดําเนินกิจกรรม 5 ส และศึกษาดูงาน 5 ส ณ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545
ฝ่ ายแผนและพัฒนา ได้ ดําเนินการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในแบบ
Pre – assessment Audit โดยตรวจประเมินตามข้ อกําหนด ISO และวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
คุณภาพทุกข้ อ พร้ อมทังประเมิ
้
นเพื่อให้ คะแนนในด้ านการพัฒนาคุณภาพร่วมไปด้ วย
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546
ฝ่ ายแผนและพัฒนา ได้ ดําเนินการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในแบบ
Pre – assessment Audit โดยตรวจประเมินตามข้ อกําหนด ISO และวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
คุณภาพทุกข้ อ พร้ อมทังประเมิ
้
นเพื่อให้ คะแนนในด้ านการพัฒนาคุณภาพร่วมไปด้ วย
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 41 การรื อ้ ปรับ ระบบโครงสร้ างของหน่ว ยงานสนับ สนุน
วิช าการของมหาวิท ยาลัย ได้ แ ก่ สํ า นัก งานอธิ ก ารบดี สํ า นัก งานคณบดี/สํ า นัก /สถาบัน
เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพตามระบบ ISO 9002 ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้เริ่ มต้ น
จากโครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี โดยได้ ปรับปรุ งโครงสร้ างแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในสํานักงานอธิการบดี มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9000 แก่บคุ ลากร
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โครงการที่ 42 การสร้ างความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอกทัง้ ภาครั ฐและเอกชน ในการผลิต
บัณฑิตและในภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการความร่ วมมือระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัย
ออสเตรเลีย (Northern Territory University) จัดทําเพื่อสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างประเทศ และ
เพื่อให้ คนในประเทศอื่น ๆ ที่อาจให้ ความช่วยเหลือได้ เข้ าใจสถานการณ์ และคนไทยดียิ่งขึ ้น ขณะนี ้อยู่
ในช่วงการเขียนต้ นฉบับรายงานการวิจยั
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 - 2546
1. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการเพชรในตม
ผลการดําเนินงาน (1) สามารถผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถเป็ นผู้นําในการพัฒนาท้ องถิ่น
ทุรกันดาร ซึง่ เป็ นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี ละ 30 คน ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานเป็ นไป
ตามแผนที่ได้ กําหนดไว้ (2) ได้ ดําเนินโครงการสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ในการผลิตบัณฑิตและในภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินการ คือ ได้ ร่วมมือกับ
จังหวัดนครนายกและจังหวัดราชบุรีเปิ ดสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกการบริ หารการศึกษา
2. สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้ านทัศนศิลป์
และศิลปะการแสดง ได้ ดําเนิ นโครงการสร้ างความร่ วมมื อกับสํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษา
แห่งชาติในการผลิตหนังสือรายงานการวิจยั และหนังสือวิชาการ
ผลการดําเนินงาน สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และผู้สนใจศึกษาข้ อมูลด้ านผู้มี ความสามารถพิเศษทางศิลปะ ได้ ตอบรั บหนังสือ อี กทัง้
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ได้ กําหนดให้ เป็ นหนังสืออ่านประกอบการเรี ยนการสอน
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3. ศูนย์วิจยั และบริการ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
3.1 โครงการฝึ กสมรรถภาพสมอง เพื่อพัฒนาคุณภาพความคิด ของเยาวชนระดับ
ประถมศึกษา
ผลการดําเนินงาน คือ ผู้เข้ ารับการอบรมมีความพอใจและได้ รับการฝึ กสมรรถภาพ ทางสมอง
ในการพัฒนาคุณภาพการคิด
3.2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน คือ ผู้เข้ าอบรม สถานที่ เนื ้อหาของการฝึ กอบรม วิทยากร การบริ หารอื่น ๆ
อยูใ่ นเกณฑ์ดี
3.3 โครงการพัฒนาสมรรถภาพการวิจยั ของบุคลากรสายการสอน
ผลการดําเนินงาน คือ ผู้เข้ ารับการอบรมเห็นว่า สถานที่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื ้อหาการบรรยาย
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั งานได้ มากขึ ้น ด้ านจํานวนผู้เข้ ารับการอบรมน้ อยกว่าเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั้
ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์โครงการมีน้อย
4. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
4.1 โครงการส่งเสริ มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ผลการดําเนินงาน คือ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ ให้ เป็ น
ครูสอนวิชาฟิ สิกส์ในระดับมัธยมศึกษา
4.2 โครงการผลิตบัณฑิตร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการดําเนินงาน คือ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ให้ กบั
บุคลากรของกรมสามัญศึกษา
5. คณะมนุษยศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
5.1 โครงการอบรมภาษาไทย เพื่อการติดต่อธุรกิจแบบเข้ ม ผลการดําเนินงาน คือ ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออกได้ จดั เตรี ยมอาจารย์ เพื่อจะสอนภาษาไทยให้ แก่ชาวเวียตนาม
5.2 โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม กรุงฮานอย
ผลการดําเนินงาน คือ ภาควิชาได้ คดั เลือกส่งอาจารย์พทั ธยา จิตต์เมตตา ไปเป็ นผู้สอน
ภาษาไทยให้ แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 เป็ นรุ่ นแรก
ของโครงการนี ้ ขณะนี ้อาจารย์พทั ธยา จิตต์เมตตา กําลังปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ ณ กรุ งฮานอย โดยปฏิบตั ิภารกิจ
คือ (1) สอนวิชาภาษาไทยเบื ้องต้ น และ (2) ดําเนินการให้ มีห้องภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวี ย ตนาม กรุ ง ฮานอย เพื่ อ นัก ศึก ษาเวี ย ตนามใช้ เ ป็ นที่ ศึก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เกี่ ย วกับ ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

68

นอกจากนี ้ยังมีการให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชนอีก คือ
- ดําเนินโครงการบริการวิชาการด้ านภาษาไทยแก่บคุ คลภายนอก เช่น จัดเสวนาวิชาการทางด้ าน
ภาษาไทย
- เตรี ยมเปิ ดอบรมภาษาตะวันออก ได้ แก่ ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปนุ่ แก่บคุ คลภายนอก
- เป็ นวิทยากรในด้ านภาษาไทยให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอัยการ
- เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางตรวจภาพยนตร์ เกาหลี
- ส่งนิสติ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ ไปฝึ กงานในภาคเอกชน
5.3 โครงการบริ การวิชาการด้ านภาษาไทยแก่บุคคลภายนอก เช่น จัดเสวนาวิชาการ
ทางด้ านภาษาไทย
- เตรี ยมเปิ ดอบรมภาษาตะวันออก ได้ แก่ ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปนุ่ แก่บคุ คลภายนอก
- เป็ นวิทยากรในด้ านภาษาไทยให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอัยการ
- เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางตรวจภาพยนตร์ เกาหลี
- ส่งนิสติ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ ไปฝึ กงานในภาคเอกชน
- อบรมภาษาไทยเพื่อการติดต่อธุรกิจแบบเข้ ม
- สอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม
6. คณะสังคมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการสถานการณ์จําลองทางโลกธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาได้ รับความรู้และประสบการณ์
จากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาพัฒนาธุรกิจของตน และปี งบประมาณ 2546 นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ รับความรู้ และประสบการณ์ จากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จทางธุรกิจมาพัฒนา
ธุรกิจของตน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 42 การสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ในการผลิตบัณฑิตและในภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้ซึง่ มี
โครงการย่อยของ 7 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า โครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็ จด้ วยดี มีการสร้ าง
ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี 2543
ถึง ปี 2546 โดยที่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ ติดต่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ขณะนี ้อยู่
ในระหว่างเขียนต้ นฉบับรายงานการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มีโครงการเพชรในตม ผลิตครู มีโครงการ
ผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาโทภายนอกมหาวิทยาลัยที่จงั หวัดนครนายกและราชบุรี สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒ นาการศึก ษาสํ า หรั บ ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถพิ เ ศษด้ า นทัศ นศิลป์ และศิ ล ปะการแสดงมี
โครงการผลิ ต หนัง สื อ ศูน ย์ วิ จัย และบริ ก ารมี โ ครงการอบรมเพื่ อ การพัฒ นา 3
โครงการ
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โครงการที่ 43 การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/สํานัก
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังต่อไปนี ้
ฝ่ ายวิชาการ ดําเนินการติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในเรื่ อง ความก้ าวหน้ าจาก
หน่วยงานเป็ นระยะ ๆ เช่น การจัดทําคู่มือ การแต่งตังคณะกรรมการ
้
คณะทํางาน การอบรม การ
ประชุมและการสัมมนา เป็ นต้ น
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังต่อไปนี ้
1. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 ได้ จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จํานวน 3 เล่ม คือ คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา มศว คูม่ ือการศึกษาตนเอง และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มศว
1.2 จัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี การศึกษา (ตังแต่
้
ปี การศึกษา 2543)
1.3 ดําเนินการจัดฝึ กอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 รุ่น มีผ้ ผู ่าน
การอบรมเป็ นผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ มศว จํานวน 140 คน
1.4 ประสานงานให้ มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/
หน่วยงานที่เทียบเท่า ประจําปี การศึกษา 2542 โดยดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2543 – เดือน
พฤษภาคม 2544 ซึง่ มีหน่วยงานที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 76 หน่วยงาน
1.5 ประสานงานจัดให้ มีการประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 3 ครัง้
1.6 ประสานงานให้ มีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควิชา/หน่วยงานที่เทียบเท่า คณะแพทยศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2543 โดยดําเนินการระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2544 ซึง่ มีหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
จํานวน 19 หน่วยงาน
1.7 รวบรวมและจัดทําสรุ ปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
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1.8 ประสานงานจัดให้ มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงานที่เทียบเท่า โดยดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2544 – เดือนพฤษภาคม 2545
ซึง่ จะมีหน่วยงานเข้ ารับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 25 หน่วยงาน
1.9 ดําเนินการศึกษาดูงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/
สถาบัน/สํานัก
ผลการดําเนินงาน คือ (1) สาขาวิชาการอุดมศึกษาได้ สง่ คณาจารย์เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการฝ่ าย
ประกัน คุณ ภาพของคณะและได้ จัด ทํ า SSR ของคณะศึก ษาศาสตร์ และ(2) ภาควิ ช าการบริ ห าร
การศึกษาสัมมนาการจัดทํา SSR ของภาควิชา (3) คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ขณะนีค้ ณะศึกษาศาสตร์ ได้ ประชุมพิจารณาร่ างแผนกลยุทธ์ และรวบรวมจัดทํา SSR
ของคณะศึกษาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์ ได้ เข้ าร่วมรับการอบรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพระดับคณะ
4. คณะพลศึกษา ได้ ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อศึกษาและเตรี ยมความ
พร้ อมจัดทําเอกสารการปฏิบตั งิ านตามระบบ ISO ของสํานักงานเลขานุการคณะพลศึกษา
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการสร้ างฐานข้ อมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผลการดําเนินงาน (1) ปี งบประมาณ 2544 ได้ จัดตังหน่
้ วยประกันคุณภาพเป็ นที่เรี ยบร้ อย
ขณะนีก้ ํ าลังรวบรวมข้ อมูลจากภาควิชา และหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทํ า SSR เพื่อเตรี ยมรับการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน และยังเตรี ยมดําเนินการจัดจ้ างนิสิตมาช่วยงานป้อนข้ อมูล/จัดเก็บข้ อมูล/
ประสานงาน (2) ปี งบประมาณ 2545 ขณะนี ้ได้ จดั ตังหน่
้ วยประกันคุณภาพเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
เป็ นแหล่งข้ อมูล ทังที
้ ่เป็ นสถิติ เอกสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกันคุณภาพ อีกทังกํ
้ าลัง
รวบรวมข้ อมูลจากภาควิชาและหน่วยงานเพื่อจัดทํา SSR เพื่อเตรี ยมรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
และได้ จ้างนิสิตมาช่วยการบันทึกข้ อมูล/จัดเก็บข้ อมูล/ประสานงาน (3) ปี งบประมาณ 2546 ขณะนี ้ได้
จัดตังหน่
้ วยประกันคุณภาพเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเป็ นแหล่งข้ อมูล ทังที
้ ่เป็ นสถิติ เอกสาร รายงานต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกับการประกันคุณภาพ อีกทัง้ กําลังรวบรวมข้ อมูลจากภาควิชาและหน่วยงานเพื่อจัดทํา
SSR เพื่อเตรี ยมรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน และได้ จ้างนิสิตมาช่วยการบันทึกข้ อมูล/จัดเก็บ
ข้ อมูล/ประสานงาน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ มีการดําเนินงานดังนี ้
6.1 จัดตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพระดับคณะ
6.2 จัดตังคณะอนุ
้
กรรมการประกันคุณภาพเพื่อจัดทํา SSR
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6.3 ได้ รับการตรวจจากคณะกรรมการภายในสําหรับหน่วยงานระดับภาควิชาไปแล้ ว
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายนอกไปแล้ วเมื่อ 28 – 30
มกราคม 2545
7. ศูนย์วิจยั และบริ การ ได้ ดําเนินโครงการประเมินผลการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2544 ผลการวิจัยที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ เสนอกับ
คณะกรรมการตรวจรับงานวิจยั ของทบวงมหาวิทยาลัย และ/หรื องานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประเมินคุณภาพ
ของผลงานวิจยั และปรับปรุง แก้ ไข กําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ เพื่อการขยายผลต่อไป
8. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
8.1 การตรวจสอบคุณภาพภายในของสํานักทดสอบฯ โดยผู้ประเมินภายในทําการ
ตรวจสอบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2544
8.2 ให้ แต่ละงานแต่ละฝ่ ายในส่วนงานสรุ ป SSR ในช่วง 6 เดือน เสนอสํานักทดสอบฯ
เพื่อสรุ ปภาระงานและ SSR ของสํานักฯ ในเดือนกรกฎาคม 2544
8.3 มีการประชุมสัมมนาภาระงานและการปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารงานของสํานักฯ
8.4 ได้ รับการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2545
8.5 มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
8.6 มีการจัดสัมมนาการบริหารงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
8.7 มีการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านของสํานักงานผู้อํานวยการ
9. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
9.1 โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฟิ สิกส์
ผลการดําเนินงาน คือ (1) การสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ ภาควิชา
ฟิ สิกส์ ครัง้ ที่ 1 ได้ ระบบของการดําเนินภารกิจหลัก 4 ด้ านของภาควิชา (2) การสัมมนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาฟิ สิกส์ ครัง้ ที่ 2 ได้ ระบบของกระบวนการบริ หารภาควิชา กลไกของการ
ดําเนินการภารกิจหลัก 4 ด้ าน และกลไกของกระบวนการบริ หารภาควิชา (3) คณาจารย์ในภาควิชา
รับรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมากขึ ้น และร่ วมมือในการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพมาก
ขึ ้นกว่าเดิม
9.2 โครงการงานประกันคุณภาพของภาควิชา การดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษา
ตนเอง (Self Study Report) เพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงาน
คือ ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ รายงานการศึกษาตนเองฉบับของภาควิชาที่ผ่าน
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9.3 โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาจากรายงานการศึกษา
ตนเอง (Self Study Report) ผลการดําเนินงาน คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยาได้
นําผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ ในการปรับปรุ ง
คุณภาพของภาควิชา
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ/สถาบัน/สํานัก ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในระหว่างเดือนตุลาคม 2544 – 2545 โดยมีหน่วยงานได้ รับการยกเว้ นการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2 หน่วยงาน ได้ แก่ สถาบันสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร และสํานักงานอธิการบดี และ
มีหน่วยงานขอรับการยกเว้ นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 หน่วยงาน ได้ แก่ สถาบัน
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และศูนย์วิจยั และบริการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ รวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง
เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 แล้ ว และได้ รายงานให้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทราบ
2. สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา / ศูนย์วิจยั และบริ การ / สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (ดําเนินงานร่ วมกัน) ได้ ดําเนินโครงการสัมมนาเรื่ อง “การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน”
ผลการดําเนินงาน (1) ปี งบประมาณ 2545 ได้ พฒ
ั นาดัชนีและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกับภารกิจและพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน และใช้ เป็ น
ข้ อมูลสําหรับเตรี ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี การศึกษา 2544 และ (2) ปี งบประมาณ
2546 ได้ พฒ
ั นาดัชนีและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ภารกิจและพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน และใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับเตรี ยมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปี การศึกษา 2544
3. คณะสหเวชศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน (1) ปี งบประมาณ 2545 คณะสหเวชศาสตร์ ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิทงภายนอกและภายใน
ั้
ซึ่งได้ รับข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะเป็ นอย่างยิ่ง และ (2) ปี งบประมาณ 2546 คณะสหเวชศาสตร์ ได้ รับการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทงภายนอกและภายใน
ั้
ซึ่งได้ รับข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะเป็ นอย่างยิ่ง
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4. คณะสังคมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
4.1 โครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีสว่ นร่วมในการจัดทํา SSR ทุกคน
ผลการดําเนินงาน คือ คณาจารย์ของภาควิชาฯ ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
4.2 โครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ผลการดําเนินงาน คือ คณาจารย์ตื่นตัวในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่เป็ นหน่วยงานในกํากับของรัฐ”
ผลการดําเนินงาน คือ อาจารย์ในภาควิชาเข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2545
5. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง
“การสร้ างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”
ผลการดําเนินงาน (1) ปี งบประมาณ 2545 ประสบความสําเร็ จด้ วยดี ได้ รายงานการศึกษา
ตนเองในเดือนมกราคม 2545 ที่เสร็ จสมบูรณ์ ทังของฝ่
้
ายวิชาการ 1 เล่ม และฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
1 เล่ม พร้ อ มเสนอส่ง ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบคุณ ภาพภายในมหาวิท ยาลัย และ (2)
ปี งบประมาณ 2546 ประสบความสําเร็ จด้ วยดี ได้ รายงานการศึกษาตนเองในเดือนมกราคม 2545
ที่เสร็ จสมบูรณ์ ทั ้งของฝ่ ายวิชาการ 1 เล่ม และฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ 1 เล่ม พร้ อมเสนอส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
การศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้ านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ได้ ดําเนินโครงการพัฒนา
ดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน (1) ปี งบประมาณ 2545 เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ คือ บุคลากร
ร่ วมระดมความคิดพิจารณาดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และได้ ดชั นีวดั เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ และสถาบัน ซึ่งคณะได้ กําหนดองค์ประกอบการวัด 9 ประเด็น
ใหญ่ ส่วนสถาบันทังสองสถาบั
้
นได้ กําหนดองค์ประกอบการวัด 7 ประเด็นใหญ่ และ (2) ปี งบประมาณ
2546 เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ คือ บุคลากรร่ วมระดมความคิดพิจารณาดัชนีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา และได้ ดชั นีวดั เกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ และ
สถาบัน ซึง่ คณะได้ กําหนดองค์ประกอบการวัด 9 ประเด็นใหญ่ ส่วนสถาบันทังสองสถาบั
้
นได้ กําหนด
องค์ประกอบการวัด 7 ประเด็นใหญ่
7. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี ้
7.1 โครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/สํานัก
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ผลการดําเนินงาน คือ (1) จัดทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ด้านการเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริ การทางการศึกษา และการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม (2) จัดทําระบบการ
ติดตามผลนิสติ (3) จัดทําระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
7.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์
ผลการดําเนินงาน คือ (1) มีบคุ ลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จํานวน 90 คน จาก 265 คน คิดเป็ น 33.96% (2) ได้ ดชั นีชี ้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ผ่านการพิจารณาของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ดําเนินโครงการดังนี ้
1.1 ได้ จดั ทําคู่มือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จํานวน 3 เล่ม คือ คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา มศว คูม่ ือการศึกษาตนเอง และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มศว
1.2 จัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี การศึกษา (ตังแต่
้
ปี การศึกษา 2543)
1.3 ดําเนินการจัดฝึ กอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 รุ่น มีผ้ ผู ่าน
การอบรมเป็ นผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ มศว จํานวน 140 คน
1.4 ประสานงานให้ มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/
หน่วยงานที่เทียบเท่า ประจําปี การศึกษา 2542 โดยดําเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม 2543 – เดือน
พฤษภาคม 2544 ซึง่ มีหน่วยงานที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 76 หน่วยงาน
1.5 ประสานงานจัดให้ มีการประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 3 ครัง้
1.6 ประสานงานให้ มีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควิชา/หน่วยงานที่เทียบเท่า คณะแพทยศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2543 โดยดําเนินการระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2544 ซึง่ มีหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
จํานวน 19 หน่วยงาน
1.7 รวบรวมและจัดทําสรุ ปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
1.8 คณะ/สถาบัน/สํานัก ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2544 – 2545 โดยมีหน่วยงานได้ รับการยกเว้ นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 2
หน่วยงาน ได้ แก่ สถาบันสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร และสํานักงานอธิการบดี และมีหน่วยงานขอรับการ
ยกเว้ นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2
หน่วยงาน ได้ แก่ สถาบันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และศูนย์วิจยั และบริการ

75

1.9 ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ รวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 แล้ ว และได้ รายงานให้ คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทราบ
2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/
สถาบัน/สํานัก
ผลการดําเนินงาน คือ (1) สาขาวิชาการอุดมศึกษาได้ สง่ คณาจารย์เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการฝ่ าย
ประกันคุณภาพของคณะและได้ จดั ทํา SSR ของคณะศึกษาศาสตร์ (2) ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
สัมมนาการจัดทํา SSR ของภาควิชา และ (3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ขณะนีค้ ณะศึกษาศาสตร์ ได้ ประชุมพิจารณาร่ างแผนกลยุทธ์ และรวบรวมจัดทํา SSR
ของคณะศึกษาศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
3.1 โครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/สํานัก
ผลการดําเนินงาน คือ (1) จัดทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ด้านการเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริ การทางการศึกษา และการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม (2) จัดทําระบบการ
ติดตามผลนิสติ และ (3) จัดทําระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
ผลการดําเนินงาน คือ (1) มีบคุ ลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จํานวน 90 คน จาก 265 คน คิดเป็ น 33.96% (2) ได้ ดชั นีชี ้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ผ่านการพิจารณาของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 43 การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/
สํานัก ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้มีหน่วยงานดําเนินการไปแล้ ว 14 หน่วยงาน บางหน่วยงาน
ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพภายในเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่หลายหน่วยงานยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ โดยมี
ผลสรุปดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการ ได้ ตดิ ตามความก้ าวหน้ าในการประกันคุณภาพมาตลอดตังแต่
้ ปี 2543
2. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ดําเนินการตังแต่
้ ปี 2544 ถึงปี 2546 โดยได้ จดั ทํา
คู่มื อ แผน ฝึ กอบรม ประสานงานให้ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ มี ก ารตรวจสอบคุณ ภาพ ในปี 2546
มีหน่วยงานจํานวน 19 หน่วยงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในแล้ ว
3. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั ทําโครงการตังแต่
้ ปี 2544 จนถึงปี 2546 ภาควิชาการบริ หาร
การศึกษาได้ จดั ทํา SSR เสร็ จ และขณะนี ้คณะกําลังพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์และทํา SSR ของคณะอยู่
4. คณะมนุษยศาสตร์ มีการอบรมการตรวจสอบ เมื่อปี 2544
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5. คณะพลศึกษา ในปี 2544 ได้ สมั มนาเพื่อเตรี ยมทํา ISO ของสํานักงานเลขานุการคณะ
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มีโครงการสร้ างฐานข้ อมูล เมื่อปี 2544 และในปี 2546 ได้ ตงั ้
หน่วยประกันคุณภาพแล้ ว
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2544 ได้ ตงกรรมการต่
ั้
างๆ และในปี 2546 ฝ่ ายประกัน
คุณภาพได้ รับการตรวจคุณภาพภายนอกเรี ยบร้ อยแล้ ว
8. ศูนย์วิจยั และบริ การ ได้ จดั ทําวิจยั ด้ านการประเมินงานด้ านการประกันคุณภาพ ในปี
2544 เสร็ จเรี ยบร้ อยและได้ นําเสนอทบวงมหาวิทยาลัยแล้ ว นอกจากนี ้ยังได้ ร่วมกับสถาบันเอเชีย
แปซิฟิกศึกษา และสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาดัชนีและ
เกณฑ์การประเมิน ซึง่ ขณะนี ้กําลังพัฒนาดัชนีและเกณฑ์อยู่
9. คณะสหเวชศาสตร์ เริ่ มตรวจสอบคุณภาพ ปี 2545 และได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิทงภายในและภายนอก
ั้
ในปี 2546 แล้ ว
10. คณะสังคมศาสตร์ ได้ จดั ทํา SSR ในปี 2545 และสนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าสัมมนา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในปี 2546
11. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ จดั ทํา SSR ในปี 2545 และในปี 2546 ได้ รายงาน
SSR ให้ กบั กรรมการแล้ ว
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ร่วมมือกับ สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและสถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้ านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงพัฒนาดัชนีวดั
เกณฑ์สําเร็จเรี ยบร้ อยในปี 2546
13. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ จดั ทํา SSR ในปี 2544 จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาดัชนี
และเกณฑ์ในปี 2545 และได้ รับการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในปี 2546 เรี ยบร้ อยแล้ ว
14. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ จดั ให้ มีโครงการสัมมนาประกันคุณภาพในปี 2544 จัดทําแผน
และประชุมปฏิบตั กิ ารในปี 2545 และดัชนีชี ้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2546
โครงการที่ 44 การเตรี ยมการนําร่ องต่ าง ๆ เพื่อก้ าวไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ในปี งบประมาณ 2543 – 2546 ส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร สถาบัน
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิจยั และบริ การ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้มี
ความรู้ ความสามารถพิ เศษด้ านทัศนศิ ลป์ และศิ ลปะการแสดง และศูนย์ การแพทย์ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1. ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 3/2543 วันที่ 31 มีนาคม 2543
2. ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 3/2543 วันที่ 31 มีนาคม 2543
3. ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํ ากับของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 3/2543 วันที่ 31 มีนาคม 2543 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่
10/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543
4. ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นส่วนงานในกํ ากับของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 3/2543 วันที่ 31 มีนาคม 2543 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่
10/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 44
การเตรี ยมการนําร่ องต่าง ๆ เพื่อก้ าวไปสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนี ้เป็ นของหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัย ได้ เริ่ มดําเนินการเมื่อปี 2543 ได้ จดั ตังส่
้ วนงานขึ ้น และมีการจัดตังส่
้ วนงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในปี 2544 - 2546 ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเตรี ยมการนําร่ อง เพื่อการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
โครงการที่ 45 การจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชัน้ นําในต่ างประเทศ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. คณะเภสัชศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยได้ มีการดําเนินการ
ต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2543 ได้ ดําเนินการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กับมหาวิทยาลัย Nottingham
ปี งบประมาณ 2544 ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ร่วมมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัย Nottingham ได้ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย Nottingham ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้คือ
การจัดรายวิชาการ เตรี ยมพร้ อมนิสติ ประชุมติดตามผล
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ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ร่วมมหาวิทยาลัยผลการ
ดําเนินงาน คือ (1) ประสานงานกับมหาวิทยาลัย Nottingham ในเรื่ องการจัดรายวิชา การเตรี ยมพร้ อม
นิสติ และ (2) ประชุมติดตามผล
ปี งบประมาณ 2546 ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ร่วมมหาวิทยาลัย ผลการ
ดําเนิ นงาน คือ (1) ประสานงานร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย Nottingham ในเรื่ องการจัดรายวิชา
กระบวนการคัดเลือกนิสติ การเตรี ยมพร้ อมนิสติ และ (2) ประชุมติดตามผล
2. คณะมนุษยศาสตร์ ได้ มีการดําเนินโครงการสร้ างหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ โดยได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2543 ได้ สร้ างหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เป็ นโครงการร่ วมมือระหว่าง มศว และมหาวิทยาลัย Central Lancashire ขณะนี ้กําลังตกลง
รายละเอียดในการส่งนิสติ ไปฝึ กงานที่มหาวิทยาลัย Central Lancashire
ปี งบประมาณ 2544 ได้ ดําเนินโครงการสร้ างหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนี ้ได้ เสนอโครงการเปิ ดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ เสนอตังแต่
้ วนั ที่ 22 กันยายน 2543 แก่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิให้ เปิ ดสอนหลักสูตรนี ้ได้ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2544 ณ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2544
3. คณะพลศึกษา ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชันนํ
้ าในประเทศ
โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2543 ได้ เปิ ดรับสมัครเพื่อผลิตมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ให้ มีความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ การกี ฬาในเชิงการเป็ นผู้ฝึกกี ฬา แต่มีอุปสรรคคือผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อมีจํานวนน้ อยไม่
เพียงพอต่อการเปิ ดการเรี ยนการสอน จึงจําเป็ นต้ องได้ รับการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชันนํ
้ าในประเทศ
ผลการดําเนินงาน คือ มีผ้ สู มัครเข้ าศึกษาเป็ นจํานวนน้ อย
4. คณะพยาบาลศาสตร์
ปี งบประมาณ 2543 ได้ สร้ างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับ School of Health Science
ณ University of Northurmbia at New Castle ประเทศอังกฤษ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการดําเนินงาน
5. สถาบัน วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ได้ ดํ า เนิ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบัน ฯ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) โดยได้ มีการ
ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
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ปี งบประมาณ 2543
เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯให้ มีความทัดเทียมกับนานาชาติ
ขณะนี ้มีการทําแผนปฏิบตั งิ านร่วมกับ MUN และได้ ฝากแผนนี ้ไปกับ Dr.Hickman ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
MUN ไปเพื่อพิจารณา
ปี งบประมาณ 2544 ได้ ดําเนินโครงการความร่ วมมือระหว่างสถาบันฯกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN)
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการความร่ วมมือระหว่างสถาบันฯกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) ผลการดําเนินงาน คือ ได้ ติดต่อกับ
Dr. Hickman ซึง่ เป็ น Professor ของ MUN และมีการปรึกษาที่จะทําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
นานาชาติสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร HRD International) โดยสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ทําร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และในเดือนตุลาคม 2544 Dr. Hickman
เดิ น ทางมาเมื อ งไทย สถาบัน ฯมี ก ารจัด สัม มนาครั ง้ แรกในเดื อ นนี แ้ ละได้ เ รี ย นเชิ ญ Dr.Hickman
มาบรรยายและร่วมปรึกษาการจัดทําหลักสูตรนี ้ด้ วย
ปี งบประมาณ 2546 ได้ ดําเนินโครงการความร่ วมมือระหว่างสถาบันฯกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) ผลการดําเนินงาน คือ ได้ ร่วมกัน
จั ด โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ สาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (หลั ก สู ต ร HRD
International) ซึง่ มี Professor Dr. Hickman, Memorial University of Newfoundland (MUN)
มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา เป็ นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสร้ างหลักสูตรนานาชาติและเป็ นที่
ปรึกษาโครงการด้ วย การสัมมนาครัง้ นี ้ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดียิ่ง และหลังจากการสัมมนาครัง้
นี ้จะมีแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ แบ่งแผนการดําเนินงานออกเป็ น 3 ระยะ คือระยะที่ 1
เป็ นการศึกษาแนวโน้ ม ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักสูตร ระยะที่ 2 เป็ นการเขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร ระยะที่ 3 เป็ นการประชาพิจารณ์หลักสูตร
6. คณะแพทยศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบัณฑิ ตหลักสูตรพิเศษ ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย Nottingham โดยได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 คณะแพทยศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร
พิเศษ ร่ วมกับมหาวิทยาลัย Nottingham ผลการดําเนินงาน คือ เริ่ มดําเนินการเปิ ดรับสมัครครัง้ แรกใน
ปี 2544 เดือนตุลาคม
ปี งบประมาณ 2545 คณะแพทยศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร
พิเศษ ร่ วมกับมหาวิทยาลัย Nottingham ผลการดําเนินงาน คือ ได้ จดั พิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ จดั ส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) ไปที่โรงเรี ยนนานาชาติในประเทศ
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ปี งบประมาณ 2546
ได้ ดํ า เนิ น โครงการแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต หลัก สูต รพิ เ ศษ ร่ ว ม
กับมหาวิทยาลัย Nottingham ผลการดําเนินงาน คือได้ จดั พิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) เป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ได้ จัดส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ (หลักสูตรพิเศษ) ไปยังโรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทยและ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่าง ๆ จัดให้ มีการประชุมชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรให้ แก่ นักเรี ยนที่
สนใจและอาจารย์จากโรงเรี ยนนานาชาติและจากโรงเรี ยนระดับมัธยมต่าง ๆ โดยมี Professor จาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Nottingham มาร่วมชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรร่วมฯ นี ้ด้ วย
7. สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตร
นานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมดําเนินโครงการจัด
หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ ร่างหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ร่วมกับ Oxford Brooks University ด้ านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
อุตสาหกรรมบริ การ
8. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการร่วมมือกับ University of Guelph โดยได้ ดําเนินการ
ต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ ดําเนินโครงการร่วมมือกับ University of Guelph เพื่อร่างหลักสูตร
วท.ม. (วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและโภชนาการ) หลัก สูต รนานาชาติ ขณะนี ไ้ ด้ ดํ า เนิ น การเสนอ
โครงการร่างหลักสูตรในแผน ฯ โดยจะทําความร่วมมือกับ University of Guelph, University of
Massachusettes, University of Nottingham และ Yamaguchi University
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตามโครงการพัฒนา
อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ ดําเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตามโครงการพัฒนา
อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Tasmania พิจารณา
10. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชัน้ นํ าใน
ต่างประเทศ โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
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ปี งบประมาณ 2544 ได้ จดั ทําหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร คือ ระดับปริ ญญาเอก ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริ ญญาโท วิชา Higher Education Administration และเชิญ
ผู้อํานวยการ RIHED มาให้ ความคิดเห็นและขณะนี ้ได้ นําร่ างหลักสูตรที่สมบูรณ์ เสนอท่านอธิการบดี
เพื่อนําไปพิจารณาร่วมกับบุคลากรของ University of Pennsylvania แล้ ว
11. คณะสังคมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการเปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติ โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2546 ได้ ดําเนินการเปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริ ญญาเอกในโครงการ
ความร่วมมือกับ ECU (Edith Cowan University) ประเทศออสเตรเลีย มีคณาจารย์ในภาควิชาบริ หาร
ให้ ความสนใจที่จะศึกษาต่อ จํานวน 7 ท่าน
12. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ ดําเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มีการดําเนินการ คือ
- โครงการเชิ ญ ผู้เ ชี่ ย วชาญต่า งประเทศ สาขาฟิ สิก ส์ นิ ว เคลีย ร์ เพื่ อ ส่ง เสริ ม และ
พัฒนา ได้ ส่งเสริ มและพัฒนาทางวิชาการแก่บุคลากรของภาควิชา และกระตุ้นให้ บุคลากรมีความ
กระตือรื อร้ นในการทําวิจยั และได้ เรี ยนรู้การทํางานวิจยั ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการเริ่ มต้ นงานวิจยั
- โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สอนรายวิชา ME173 ในหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) พัฒนาให้ บณ
ั ฑิตเป็ นผู้นําทางการวิจยั และ
พัฒนาด้ านคณิตศาสตร์ ศกึ ษาให้ มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมระดับนานาชาติ
ปี งบประมาณ 2546 คณะวิทยาศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริ มการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ใน
ต่างประเทศผลการดําเนินการ คือ อาจารย์วิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ รับทุนสนับสนุนจาก Clemson
University เพื่อทําวิจยั ร่ วมกับ Dr. Dawson เรื่ อง Determina of Diffusion Mechanism of
Antimicrobial Compounds into Food from Coating and Packaging และได้ รับทุนค่าเดินทาง
บางส่วนจากมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2545
13. กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ดําเนินโครงการ
1. จัดการสัมมนาเรื่ อง การวิจยั นโยบายการจัดการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 1 โดย รศ.ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อนุกรรมการบริ หารโครงการ ฯ ฝ่ ายไทย
บรรยายหัวข้ อเรื่ อง Science Education in Thailand
2. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อนุกรรมการบริหารโครงการฯ ฝ่ ายไทย บรรยายหัวข้ อเรื่ อง
Higher Education in Thailand and the National Reform Roadmap
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3. Prof. Dr. Susan Fuhrman, Dean, Graduate School of Education, University of
Pennsylvania อนุกรรมการบริการโครงการฯฝ่ ายสหรัฐฯ บรรยายหัวข้ อเรื่ อง Interaction by Research
and Polity-CPRE and Education Reform in the U.S.
4. Dr. Andrew Porter, Professor of Education Psychology and Director of Wisconsin
Center for Education Research, University of Wisconsin Madison อนุกรรมการบริ หารโครงการฯ
ฝ่ ายสหรัฐฯ บรรยายหัวข้ อเรื่ อง Systemic Reform in Science Education in the U.S.
5. Dr.Thomas Parker, President, The Education Resources Institute อนุกรรมการ
บริ หารโครงการฯ ฝ่ ายสหรัฐฯบรรยายหัวข้ อเรื่ อง Major Contemporary Issues in U.S. Higher
Education Policy
6. สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติสรุ ป รายงานการประชุม และนํ า เสนอ
คณะกรรมการฝ่ ายสหรัฐฯ และได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
7. กองวิเทศสัมพันธ์ จดั ส่งวีดิทศั น์ แผ่นดิสเก็ตต์ และรู ปถ่ายในงานประชุมให้ แก่สถานทูต
สหรัฐอเมริ กาประจําประเทศไทย University of Pennsylvania และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับและนําไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไปแล้ ว
8.การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา โดยใช้ TIMSS เป็ นเครื่ องมือควบคุมมาตรฐาน
ตามมติที่ประชุม
9. กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้ งคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ให้ ตงงบประมาณ
ั้
ค่าใช้ จ่าย สําหรับผู้แทนคณะในการติดตามอธิการบดีและผู้ช่วยฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ สงั เกตการณ์การ
ประชุม Thai-U.S. Education Roundtable ครัง้ ที่ 2 ในเดือนตุลาคม ณ University of Pennsylvania
เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่สามารถสนองนโยบายของชาติในการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
10. กองวิเทศสัมพันธ์ประสานงานกับสํานักคอมพิวเตอร์ ทํา Website โครงการประชุม ThaiU.S. Education Roundtable ซึง่ ดําเนินการเสร็จแล้ วบางส่วน สามารถเข้ าไปดูได้ ใน Website ของ มศว
14. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการส่งเสริ มนักวิจยั ร่ วมกับนักวิจยั ชันนํ
้ าในต่างประเทศ
โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการส่งเสริ มการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยชันนํ
้ า
ในต่างประเทศ คณาจารย์และนิสติ ระดับปริญญาเอกจะศึกษาหลักสูตรและร่วมประชุมวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 45 การจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาชันนํ
้ า
ในต่างประเทศ ซึง่ ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
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โครงการที่ 46 การส่ งเสริมการวิจัยร่ วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชัน้ นําในต่ างประเทศ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
1.1 โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ กบั มหาวิทยาลัย
ในประเทศออสเตรเลีย (Northern Teritory University) ได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ กบั มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย (Northern Teritory University) ผลการดําเนินการ คือ
ทําวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ : เปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรม” (Perception of
Economic Crisis : A Cross – Cultural Study) ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ขณะนี ้อยู่ระหว่างการ
เขียนรายงานการวิจยั
ปี งบประมาณ 2546 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการความ ร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย (Northern Teritory
University) ผลการดําเนินการ คือ ขณะนี ้โครงการวิจยั อยู่ในช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั เรื่ อง
การรับรู้สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ : เปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรม (Preception of Economic Crisis
: A Cross-Cultural Study)
1.2
โครงการร่ วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา Illinois State University โดยได้ มีการดําเนินการดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการความร่ วมมือ
ทางการวิจยั ระหว่างสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กา Illinois
State University ผลการดําเนินการ คือ ดร. อรพินทร์ ชูชม ดร.นพวรรณ โชติบณ
ั ฑ์ และ รศ.อัจฉรา
สุขารมณ์ ดําเนินการวิจยั ร่วมกับ Professor Dr. Pryor จาก Illinois State University ทําวิจยั เรื่ อง
“Sexual Harassment” ขณะนี ้ได้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้ ว
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ปี งบประมาณ 2546 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการความร่ วมมือ
ทางการวิจยั ระหว่างสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กา Illinois
State University ผลการดําเนินการ คือขณะนี ้โครงการวิจยั อยูใ่ นระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
2. สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา ได้ ดําเนินโครงการชุมชนลุม่ แม่นํ ้าโขงเพื่อการพัฒนาที่ ยัง่ ยืน :
ชุมชนเมืองสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียตนาม โดยได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2546 สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา ดําเนินโครงการชุมชนลุม่ แม่นํ ้า
โขงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน : ชุมชนเมืองสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ผลการดําเนินการ คือ (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
วิชาการแก่นกั วิจยั ไทย (2) ได้ ข้อมูลจากการวิจยั ในสาขาต่าง ๆ ซึง่ นักวิชาการไทยและประเทศเพื่อน
บ้ าน สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (3) ได้ หนังสือรวมงานวิจยั 1 เล่ม (4) ได้ สื่อการ
วิจัย เช่น สไลด์ รู ปภาพและแผนที่ และ (5) ได้ สร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างนักวิชาการไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 46 การส่งเสริ มการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยชันนํ
้ า
ในต่างประเทศ ได้ มีหน่วยงาน คือ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ และสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษาได้
ดําเนินการทําโครงการวิจยั ร่ วมกับนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าในต่างประเทศ ในเรื่ องต่างๆ ซึ่งการ
ดําเนินการต่างๆ ได้ ดําเนินการเสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย
โครงการที่ 47 การส่ งเสริ มการรั บและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่ างประเทศทัง้ ในหลักสูตร
ปกติ และหลักสูตรนานาชาติ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ ดําเนินโครงการสอนภาษาไทยให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2543 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ ดําเนินโครงการสอน
ภาษาไทยให้ นกั ศึกษาชาวต่างประเทศ ผลการดําเนินการ คือ ได้ ดําเนินการเสร็จแล้ ว แต่มีปัญหา
อุปสรรคคือสถานที่เรี ยนไม่พร้ อม
2. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ/ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
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โครงการ Education Reform in the United States of America เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จาก University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544
บัณฑิ ตวิท ยาลัย ร่ วมกับ/ฝ่ ายวิเทศสัม พันธ์ ดําเนิ น โครงการ
Education Reform in the United States of America เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ผลการดําเนินการ คือ
2.1 จัดการสัมมนาเรื่ อง “Education Reform in the United States of America โดย
Prof. Dr. Susan Fuhrman, Dean, Graduated School of Education, University of Pennsylvania
บรรยายหัวข้ อเรื่ อง “U.S. School Reform.”
2.2 Dr.Michae Kirst, Professor of Education and Business Administration,
Stanford University บรรยายหัวข้ อ “Reforms in Public Education that Lasted, that Lasted, that
Failed, or and that Ebbed and Flowed”
2.3 Dr. Ynonne Chan, Principal of the Vaughn Next Century Learning Center
บรรยายหัวข้ อเรื่ อง “How the Vaughn Charter School Utilices CPRE Research for School
Reform”
2.4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริ หารการศึกษา คณิตศาสตร์ ศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวัย และการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เข้ าร่ วมรับฟั งการสัมมนา ซักถามและอภิปราย
จํานวน 50 คน
2.5 บัณฑิตวิทยาลัยสําเนาวีดิทศั น์ เรื่ อง Education Reform in the United Stated of
America มอบให้ อธิการบดี กองวิเทศสัมพันธ์ และ University of Pennsylvania
2.6 กองวิเทศสัมพันธ์ ดําเนินการส่งสําเนาวีดิทศั น์ เรื่ อง Education Reform in the
United States of America ไปยัง University of Pennsylvania
2.7 บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมผลสรุปการสัมมนาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการสอนต่อไป
โครงการสัมมนาวิชาการ ผลการดําเนินการคือ เรื่ องการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ รับความรู้ เกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ
3. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
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โครงการส่งเสริ มการรับและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศทังในหลั
้
กสูตรปกติและ
หลักสูตรนานาชาติ ผลการดําเนินการ คือ ขณะนี ม้ ี นิ สิต ซึ่ง เป็ นข้ า ราชการจาก สปป. ลาวกําลังเตรี ยม
ตัวเสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ 1 คน
4. คณะสังคมศาสตร์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ รอบบ้ าน : ประเทศจีนตอนใต้ ผลการ
ดําเนินการ คือดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ รอบบ้ าน : ประเทศจีนตอนใต้
ได้ ติดต่อกับ 2 มหาวิทยาลัย คือ University of Hong Kong และ Baptist University ซึง่ ในอนาคตอัน
ใกล้ สามารถส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนการเรี ยนการสอนกันได้ ทังระดั
้ บปริญญาตรี และปริญญาโท
ปี งบประมาณ 2546 ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสติ ระดับปริญญาตรี กบั ต่างประเทศ ผลการดําเนินการ คือ มี
นิสติ จากประเทศจีนเข้ าเรี ยนหลักสูตร บธ.บ. สาขาการตลาด จํานวน 2 คน
2. โครงการ UMAP ผลการดําเนินการ คือ นิสิตไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย นิสิตได้
พัฒนาศักยภาพด้ านภาษาอังกฤษและวิชาการทางบริหารธุรกิจ
3.
โครงการจัด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ นิ สิต ชาวญี่ ปุ่ นที่ ม าจากโครงการแลกเปลี่ ย น
ผลการดําเนินการ คือ มีนิสติ ชาวญี่ปนุ่ จํานวน 2 คน เข้ าเรี ยนวิชาประวัตศิ าสตร์
5. กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2546 ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการ Intensive Thai for International Programs สําหรับนิสิตชาวต่างประเทศที่จะ
เข้ าศึกษาต่อ ผลการดําเนินการ คือ มีชาวต่างชาติให้ ความสนใจในโครงการฯ มากขึ ้นและสามารถ
รองรับนิสิตผู้รับทุนรัฐบาลไทย (จากทบวงมหาวิทยาลัย กรมวิเทศสหการ) และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาที่ยงั ไม่มีพื ้นฐานทางด้ านภาษาไทย
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 47 การส่งเสริมการรับและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ ต่างประเทศ
ทังในหลั
้
กสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ได้ มีหน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์ ร่ วมกับฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยร่ วมกับ/ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และกอง
วิเทศสัมพันธ์ ได้ ดําเนินโครงการรับและแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ และศึกษาดูงานในหลักสูตร
ต่างๆ ซึง่ การดําเนินการต่างๆ ได้ ดําเนินการเสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย
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โครงการที่ 48 การส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาทั ง้ ในและต่ า งประเทศใน
กิจกรรมและกิจการต่ าง ๆ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2543 ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการ Religious Study Tour เพื่อให้ ความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ไทยแก่นกั ศึกษาต่างชาติ ผลการดําเนินการ คือ ได้ ดําเนินการเสร็ จแล้ ว
ปี งบประมาณ 2545 ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการสอนภาษาไทยพื ้นฐานแบบเข้ มสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ผลการดําเนินการ
คือ ได้ จดั ทําแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ยงั หน่วยงานราชการในต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ใน
Website ของมหาวิทยาลัยให้ ชาวต่างชาติที่สนใจได้ ทราบ
ปี งบประมาณ 2546 ได้ดาํ เนินโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการสอนภาษาไทยพื ้นฐานแบบเข้ มสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ผลการดําเนินการ
คือ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมการเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมนานาชาติโดยใช้ กรณีศกึ ษา
ของโครงการศิลปะ Art for All
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ The Benjamin Franklin International Science Teacher’s
Program ผลการดําเนินการ คือ ผู้เข้ ารับการอบรมได้ นําเทคนิคการสอนแบบใหม่ตามโครงการ 2061
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในโรงเรี ยน
ต้ นสังกัด
3. โครงการประชุมผู้บริ หารระดับสูงระหว่างมหาวิทยาลัยไทย-จีน ผลการดําเนินการ คือ
ผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยทัง้ สองประเทศได้ ลงนามเบือ้ งต้ น เนื อ้ หาคือจะจัดให้ มีการประชุมเป็ น
ประจําทุกปี ซึ่งจะสลับกันเป็ นเจ้ าภาพระหว่างประเทศ ทัง้ นี ้ มหาวิทยาลัยในประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็ นเจ้ าภาพในปี 2546
4. โครงการส่งเสริ มความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศในกิจกรรม
และกิจการต่าง ๆ ผลการดําเนินการ คือ
(1) มหาวิทยาลัยได้ ส่งเสริ มความร่ วมมือประสานงานการจัดกิจกรรมทางด้ านการ
บริ หารและวิชาการกับสถาบันต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จํานวน 16 ประเทศ ได้ แก่
สาธารณรั ฐประชาชนจี น (รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไต้ หวัน ญี่ ปุ่น
สาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม สหราชอาณาจักรเดนมาร์ ก นอร์ เวย์ เบล
เยี่ยม ฝรั่งเศส โรมาเนีย สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
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(2) ได้ พฒ
ั นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ ก้าวไปสูค่ วามเป็ นสากล
(3) ได้ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของนานาประเทศ
2. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
1. โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศกึ ษา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2543-2548) ผลการดําเนินการ คือ ขณะนี ้ได้ ดําเนินการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีความรู้
ความสามารถทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทียบระดับมาตรฐานสากลเพื่อเข้ าค่าย
2. โครงการความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ผลการดําเนินการ คือ ได้ เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า
มาตรฐานหลักสูตรเพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุ งหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการ) พ.ศ. 2545 ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการจัดทําโครงการระยะที่สอง เรื่ องการประกันคุณภาพ
การศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3. โครงการความร่ วมมือกับ University of Ulster และ Tesco Stores Ltd. Prof. C. Cross
ผลการดําเนินการ คือ โครงการความร่ วมมือกับ University of Ulster และ Tesco Stores Ltd.
Prof. C. Cross รับเชิญเป็ นอาจารย์และสอนวิชา อภ 418 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เดินทางมาประเทศไทย
ภาคต้ นปี การศึกษา 2543 และอาจารย์ในภาคเริ่ มงานวิจยั ร่วมกับ Prof. F. Strugnell และอยู่ระหว่าง
การร่างหลักสูตร วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์) ร่วมกับภาคเอกชน
ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
1. โครงการสร้ างความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศในกิจกรรมและ
กิจการต่าง ๆ ผลการดําเนินการ คือ ได้ รับความร่วมมือจากมูลนิธิพฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
ในการจัดหลักสูตรอบรมบัณฑิตที่เรี ยนจบหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สาขาสิง่ ทอ และเครื่ องแต่งกาย
- บัณฑิตที่จบหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งทอและเครื่ องแต่งกายที่เข้ ารับ
การอบรม เข้ าสูง่ านอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มทุกคน
- มีอาจารย์ที่เข้ ารับการอบรม 2 คน ในหลักสูตรการออกแบบเสื ้อผ้ าอุตสาหกรรมและ
หลักสูตรการจัดการสินค้ าเครื่ องนุ่งห่ม
2. โครงการสนับสนุนให้ อาจารย์ทําวิจยั ร่ วมกับนักวิชาการต่างสถาบัน ผลการดําเนินการ
คือ อาจารย์ภาควิชาคหกรรม เข้ าร่ วมโครงการวิจยั กับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหารและวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี เพื่อศึกษา Release Mechanism of Protein and
Carbohydrate Composite Matrix
3. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
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1. โครงการวิ จัย และพัฒ นาความเข้ มแข็ ง ของชุ ม ชนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง นํ า้ :
กรณีศกึ ษาชุมชนคลองแสนแสบ ผลการดําเนินการ คือ ขณะนี ้กําลังเก็บข้ อมูลระยะแรก
2. โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่
แรงงานภาคการเกษตรศึกษา กรณีจงั หวัดน่าน ผลการดําเนินการ คือ อยูร่ ะหว่างการเซ็นสัญญา
3. โครงการการศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริ การสถานเลี ้ยงดูเด็กในประเทศไทยได้
ผลิตรายงานการวิจยั ฉบับที่ 79 ผลการดําเนินการ คือออกเผยแพร่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4. โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบัน วิ จัย พฤติก รรมศาสตร์ กับ มหาวิ ท ยาลัย ใน
ประเทศออสเตรเลีย (Northern Territory University) ผลการดําเนินการ คือ ทําวิจยั เรื่ อง “การรับรู้
สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ : เปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรม” (Preception of Economic Crisis : A
Cross – Cultural Study) เริ่ มวางแผนดําเนินงานปี 2542 ระหว่างสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ และ NTU
ขณะนี ้อยูใ่ นช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั
5. โครงการความร่ ว มมื อ ทางการวิ จั ย ระหว่ า งสถาบัน วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ กั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กา Illinois State University ผลการดําเนินการ คือ ทําวิจยั เรื่ อง
“Sexual Harassment” ดร. อรพินทร์ ชูชม ดร.นพวรรณ โชติบณ
ั ฑ์ และ รศ.อัจฉรา สุขารมณ์ กําลัง
ดําเนินการร่วมกับ Professor Dr. Pryor จาก Illinois State University
4. บัณฑิตวิทยาลัย ได้ มีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ ผลการดําเนินการ คือ
(1) ติดต่อประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านการศึกษา หลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ
(2) พิจารณาสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมในการที่จะดําเนินการเพื่อความ ร่ วมมือกับ
บัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ
(3) ได้ มีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาขออนุมตั โิ ครงการ เช่น
- โครงการฯ เรื่ อง การปฏิบตั ิการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 4-5
มกราคม 2544 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํานวนเงิน 62,644.23 บาท
5. สถาบันอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
สถาบันอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ผลการดําเนินการ คือดําเนินการ
ร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทังภายในและภายนอกประเทศด้
้
านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ได้ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ เปิ ดสอนวิชา
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6. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2544 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการสร้ างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทัง้
ในและต่างประเทศในกิจกรรมต่าง ๆ ผลการดําเนินการ คือ คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการความร่ ว มมื อ การจัด การศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา ณ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
เพชรบุรี ผลการดําเนินการ คือ สาขาวิชาได้ ประชุมร่ วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีเพื่อศึกษา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึง่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีได้ จดั ทํารายงานศักยภาพของวิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรีให้ กบั สาขาวิชา เพื่อเตรี ยมเสนอโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาอุตสาหกรรมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
7. คณะสังคมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพความร่วมมือทางการศึกษา: ทิศทางการจัดการเรี ยนการ
สอนธุรกิจในโลกปั จจุบนั ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพความร่ วมมือทาง
การศึกษา : ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนธุรกิจในโลกปั จจุบนั ในโครงการความร่ วมมือระดับ
บัณฑิตศึกษากับโรงเรี ยนพาณิ ชยการเพชรบุรีบริ หารธุรกิ จ ผู้เข้ าร่ วมสัมมนามีความรู้ เกี่ ยวกับทิศ
ทางการจัดการเรี ยนการสอนธุรกิจศึกษาในปั จจุบนั
8. คณะมนุษยศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2545 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
โครงการสร้ างหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ผลการ
ดําเนินการ คือ เปิ ดรับนิสิตรุ่นแรก ภาคเรี ยนที่ 1/2544 ภาคปกติ 13 คน ภาคพิเศษ 25 คน บัณฑิต
วิ ท ยาลัย ได้ ดํ า เนิ น โครงการสนับ สนุ น การเสนอผลงานวิ ช าการหรื อ เจรจาความร่ ว มมื อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านการศึกษา หลักสูตรและการเรี ยนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ และพิจารณาสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ในการที่
จะดําเนินการเพื่อความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ
9. คณะพลศึกษา ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2546 ได้ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ผลการดําเนินการ คือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กับกรมพลศึกษาเปิ ดสอนวิชาเอกพลศึกษาและวิชาโทสุขศึกษาได้ ตามวัตถุประสงค์และอยู่ระหว่างการ
ตรวจคุณภาพโครงการเจรจาความร่วมมือและดูงานในประเทศและต่างประเทศ
1. สามารถนําความรู้และข้ อคิดที่ได้ มาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของคณะโดย
มุง่ เน้ นการพัฒนาให้ มีคณ
ุ ภาพและตรวจสอบได้ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. สนับ สนุน คณาจารย์ ไ ด้ ทํ า การวิ จัย ศึก ษาดูง าน อบรมระยะสัน้ หรื อ ศึก ษาต่อ ใน
ระดับสูง โดยมีความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องในการสร้ างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ
ออสเตรเลีย
3. มีแนวโน้ มในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคณะพลศึกษา ให้ ทนั สมัยทังในระดั
้
บ
ปริ ญญาตรี และโท โดยศึกษาแนวทางการจัดการบริ หารโครงสร้ างหลักสูตรทางด้ าน พลศึกษา สุข
ศึกษา สันทนาการและวิทยาศาสตร์ การกีฬา
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี ้
ปี งบประมาณ 2543
1. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมระหว่างชาติ ครัง้ ที่ 3 งานแสดงผลงานของศิลปิ น 5
ประเทศ ไทย เมียนม่า ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ผลการดําเนินการ คือ จัดกิจกรรม วันที่ 7-22
กันยายน 2543
ณ หอศิลปกรรมศรี นคริ นทรวิโรฒ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีคณ
ุ ไกรศักดิ์
ชุณหะวัณ วุฒิสมาชิก เป็ นประธานในพิธีเปิ ดนิทรรศการ
2. โครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้ านดนตรี และนาฏศิลป์ไทย ผลการดําเนินการ คือ
จัดกิจกรรม วันที่ 26 มิถนุ ายน – 12 กรกฎาคม 2546 ณ เมือง Warrfum ประเทศเนเธอแลนด์ และเมือง
Bitburg สหพันธรัฐเยอรมนี
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 48 การส่งเสริ มความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทังในและ
้
ต่างประเทศในกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ได้ มีหน่วยงาน คือ กองวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอนุรักษ์ การท่องเทียวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินกิจกรรม
ต่ า งๆ ร่ ว มกับ สถาบัน การศึ ก ษาทัง้ ในและต่า งประเทศ รวมทัง้ มี ก ารจัด นิ ท รรศการ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ซึง่ การดําเนินการต่างๆ ได้ ดําเนินการเสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย
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โครงการที่ 49 การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในวันสมเด็จพระเทพ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2543 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการ มี 3 โครงการ คือ งานฉลอง 50 ปี มศว งานในวันสมเด็จพระเทพฯ และ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ าอยู่หวั มีจดั ทุกปี มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการ
และการอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนทัง้
ทางการศึกษาและให้ ความสําคัญกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําหนังสือที่ระลึก
2. ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม มี 1 โครงการ คือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 27 และ
รายการโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. มีการดําเนินการในปี 2543 ปี เดียว มีการรายงานและประมวลผลการ
แข่งขัน จัดทําสถิติ และเผยแพร่ ข้อมูลทางโฮมเพจในเครื อข่าย internet ตลอดการแข่งขัน ปี อื่นไม่มี
การดําเนินงาน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 49 การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใน
วันสมเด็จพระเทพฯ ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ มี 2 หน่วยงานดําเนินการ ได้ แก่ ฝ่ ายวิชาการได้ จดั
งานฉลอง 50 ปี มศว งานในวันสมเด็จพระเทพฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ าอยู่หวั และจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง สําหรับฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมได้ จดั การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้
ที่ 27 ซึง่ โครงการต่างสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 50 การจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ การประชุม สัมมนา ฯลฯ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายวิชาการ จัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ ในปี งบประมาณ 2542 มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการและอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาชุมชนทังทางการศึ
้
กษาและให้ ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําหนังสือที่ระลึก
2. ฝ่ ายวิชาการร่วมกับฝ่ ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ ายบริหาร และฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม มี
ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2544 จัดงานเชิญผู้สงู อายุมาร่วมในพิธีของมหาวิทยาลัยด้ วย ส่วน
ในปี 2545 -2546 ได้ เป็ นผู้ประสานงานโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเทพฯ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 50 การจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ การประชุม สัมมนา ฯลฯ
ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายวิชาการ จัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ ในปี งบประมาณ 2542 มีเป้าหมาย
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และฝ่ ายวิชาการร่ วมกับฝ่ ายส่งเสริ ม
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โครงการที่ 51 การส่ งเสริมความร่ วมมือกับสมาคมศิษย์ เก่ าต่ างๆ ของ มศว และชมรมผู้สูงอายุ
มศว ในการจัดกิจกรรม
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม ได้ จดั กิจกรรมคืนสูเ่ หย้ าชาวศรี นคริ นทรวิโรฒ
รดนํ ้าดําหัว กิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้ อง กิจกรรมนําเที่ยวผู้สงู อายุ ได้ รับการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนและทางสื่อ
ต่างๆ มากขึ ้น
2. ฝ่ ายส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2544 ได้ จดั โครงการส่งเสริ มความร่ วมมือ
กับสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ของ มศว ได้ จดั กิจกรรมงานวันมหาวิทยาลัย กิจกรรมงานแสนแสบ และวัน
สมเด็จพระเทพฯ ปี งบประมาณ 2545 ทําหนังสือที่ระลึกวันมหาวิทยาลัย 1,000 เล่ม และปี งบประมาณ
2546 ได้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่าและชมรมผู้สงู อายุ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 51 การส่งเสริ มความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ของ มศว
และชมรมผู้สงู อายุ มศว ในการจัดกิจกรรม ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม ได้ จัดกิ จกรรมคืนสู่เหย้ าชาวศรี นคริ นทรวิโรฒ รดนํา้ ดําหัว กิจกรรมรุ่ นพี่รุ่นน้ อง
กิจกรรมนําเที่ยวผู้สงู อายุ ได้ รับการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนและทางสื่อต่างๆ มากขึ ้น และฝ่ ายส่งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย ได้ จดั โครงการส่งเสริ มความร่ วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ของ มศว ได้ จดั
กิจกรรมงานวันมหาวิทยาลัย กิจกรรมงานแสนแสบ และวันสมเด็จพระเทพฯ ปี งบประมาณ 2545 ทํา
หนังสือที่ระลึกวันมหาวิทยาลัย 1,000 เล่ม และปี งบประมาณ 2546 ได้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่าและชมรมผู้สงู อายุ ซึง่ การดําเนินการต่างๆ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
โครงการที่ 52 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานวิชาการดีเด่ น และบุคลากรดีเด่ น รวมทัง้
กิจกรรมต่ างๆ ของมหาวิทยาลัยทัง้ ภายในและต่ างประเทศ
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม ปี งบประมาณ 2543 ได้ ทําวารสาร มศว ครึ่ง
ศตวรรษเพื่อเผยแพร่ ปี งบประมาณ 2544 ได้ เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตาม
สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 3 เท่าของการเผยแพร่ที่มีอยูก่ ่อน
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2. ฝ่ ายส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการแต่งกายด้ วยผ้ าไทย ดําเนินโครงการนี ้
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 1 ปี
3. คณะวิทยาศาสตร์ ปี งบประมาณ 2545 ได้ จดั ทําโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
วิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น รวมทังกิ
้ จกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทังภายในและต่
้
างประเทศ
และจัดทําวารสารราย 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ ให้ กับผู้สนใจทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่ลงใน Website
4. คณะพลศึกษา ปี งบประมาณ 2545 ได้ จดั ทําโครงการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งาน
วิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่นรวมทังกิ
้ จกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทังภายในและต่
้
างประเทศ
และ จัดทําวารสารราย 3 เดือน ปี ละ 4 ฉบับ จัดทําจุลสารรายเดือนปี ละ 12 ฉบับ
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการนิทรรศการสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร จัดทํา
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ทําให้ นิสิตได้ ฝึกประสบการณ์ การทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและเป็ นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสูค่ นที่สนใจ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับ
การออกแบบฯ และโครงการสัมมนาการออกแบบแฟชัน่ ซึง่ ยังไม่ได้ รับผลการดําเนินงาน
7. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และสารนิเทศ ได้ จดั ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อ
กระจายเสียง สื่อกลางแจ้ ง เช่น ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสื่อได้ รับความสนใจเป็ น
ที่พงึ พอใจ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 52 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานวิชาการดีเด่น และ
บุคลากรดีเด่น รวมทังกิ
้ จกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทังภายในและต่
้
างประเทศ ผลการดําเนินงาน
พบว่า ได้ มีคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 8 หน่วยงาน ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานวิชาการ
ดีเด่น และบุคลากรดีเด่น รวมทังกิ
้ จกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทังภายในและต่
้
างประเทศ ซึ่งได้ มี
การเผยแพร่ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ แก่ สิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียง สื่อกลางแจ้ ง เช่น ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสื่อได้ รับความสนใจเป็ นที่พงึ พอใจ
โครงการที่ 53 การปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับให้ เอือ้ ต่ อการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมแจ้ งให้ ทราบว่ารอรายงานเพียงปี เดียว)
2. ฝ่ ายส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2545 - 2546 มีการปรับปรุงระเบียบ
ข้ อ บัง คับ ให้ เ อื อ้ ต่ อ การพัฒ นาภาพลัก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย การปรั บ ปรุ ง หอพัก ให้ มี ก ฎระเบี ย บ
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สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนิ นงานโครงการที่ 53 การปรั บปรุ งระเบียบข้ อบังคับให้ เอือ้ ต่อการพัฒนา
ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ ายส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ได้ มีการ
ปรับปรุ งระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุ งหอพักให้ มี
กฎระเบียบข้ อบังคับที่ชดั เจน ให้ นิสติ พัฒนาตนเองให้ อยูใ่ นกฎระเบียบและเข้ าใจถึงการอยูร่ ่วมกัน ให้ มี
ความรักความสามัคคี เอื ้ออาทรต่อกัน
โครงการที่ 54 การจัดให้ ตกึ 3 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ การศึกษา
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมประสานกับฝ่ ายแผนและพัฒนา การคลังและบุคลากร และฝ่ าย
อาคารสถานที่ ได้ ดําเนินงานการปรับปรุ งห้ อง 314 อาคาร 3 และจัดตังหอจดหมายเหตุ
้
หอเกียรติยศ
พิพิธภัณฑ์การศึกษาและห้ องนิทรรศการ ใช้ งบประมาณสนับสนุนปี 2543 และ 2544 รวม 9,800,000
บาท เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา
2. ฝ่ ายส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2544 ดําเนินการปรับปรุ งระยะที่ 1 เสร็ จ
แล้ วโดยเป็ นการปรับปรุงภายนอก ส่วนระยะที่ 2 กําลังดําเนินการ ซึง่ การดําเนินงานล่าช้ ากว่าแผนงาน
ที่กําหนดไว้ ปี งบประมาณ 2545 ปรับปรุ งต่อ และปี งบประมาณ 2546 ปรับปรุงเสร็ จแล้ ว ขณะนี ้รอ
งบประมาณเพื่อซื ้อครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 54 การจัดให้ ตกึ 3 เป็ นพิพิธภัณฑ์การศึกษา ผลการดําเนินงาน
พบว่า ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมประสานกับฝ่ ายแผนและพัฒนา การคลังและบุคลากร และฝ่ ายอาคาร
สถานที่ ได้ ดําเนินงานการปรับปรุ งห้ อง 314 อาคาร 3 และจัดตังหอจดหมายเหตุ
้
หอเกียรติยศ พิพิธภัณฑ์
การศึกษาและห้ องนิทรรศการ และฝ่ ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ ปรับปรุงแล้ วเสร็จในปี งบประมาณ 2546
โครงการที่ 55 การส่ งเสริ มกิจกรรมของนิ สิตเพื่อสร้ างความรั กความผูกพันกับสถาบันและ
สร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2542 – 2546 ได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการดังนี ้
1. ฝ่ ายกิจการนิสติ ได้ ดําเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี ้
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ปี งบประมาณ 2543 มี 4 โครงการ โดยได้ จดั ทําโครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โครงการกี ฬาน้ องใหม่ โครงการแข่งขันฟุตบอล มศว คัพ โครงการกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ นิสิต
หอพัก แต่ไม่มีผลการดําเนินการว่าเป็ นอย่างไร
ปี งบประมาณ 2544 มี 4 โครงการ คือ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลิกภาพและจริ ยธรรมนิสิต มศว องค์รักษ์ ผล
การดําเนินงาน ทําให้ นิสิตมีระเบียบวินยั ในตนเองที่เกี่ยวข้ องกับกิจวัตรประจําวันในระดับมาก คิดเป็ น
ร้ อยละ 68.05 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน เช่น การเข้ าเรี ยน ในระดับมาก คิด
เป็ นร้ อยละ 66.67 ละเว้ นอบายมุข ไม่ดื่มเหล้ า เล่นการพนัน คิดเป็ นร้ อยละ 50
2. โครงการคุยสบาย สบาย ฝ่ ายแนะแนว นิสิตทุกคณะ ทุกระดับทุกชันปี
้ ได้ รับความรู้
ทางจิตวิทยา เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสุขภาพจิตโดยผ่านทางสื่อวงจรปิ ดของ
สํานักสื่อฯ มีการเว้ นในปี 2544 และเริ่มทําใหม่ปี 2546
3. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเปิ ดใจคลายทุกข์ นิสิตได้ เรี ยนรู้ เทคนิคให้ คําปรึ กษาและ
สามารถนําเทคนิคดังกล่าวไปให้ คําปรึกษาเบื ้องต้ นแก่เพื่อนได้
4. โครงการสาระจิตวิทยา ได้ นําความรู้ ทางจิตวิทยามาติดบอร์ ดทุก 2 สัปดาห์ ทํา
ต่อเนื่องปี 2545 – 2546
ปี งบประมาณ 2545 มีการดําเนินงาน 5 โครงการ ซํ ้า 1 โครงการ คือ
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการทักษะการเป็ นผู้นํารุ่ น 1-2 มีนิสิตเข้ าร่ วมทัง้ 2 รุ่ น
จํานวน 92 คน และจากการประเมินผล นิสติ มีความพึงพอใจกับโครงการ 6 โครงการ
2. โครงการสาระจิตวิทยาต่อจากปี 2544 มีข้อมูลติดบอร์ ดเปลี่ยนทุก 2 สัปดาห์ตอ่ เนื่อง
ระยะเวลาโครงการปี เดียว นิสติ สนใจอ่านมาก
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง QC คือ กุญแจสู่ความสําเร็ จในการเรี ยน มีนิสิต
สนใจจํานวน 211 คน นิสติ มีความพึงพอใจกับโครงการ
4. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ การศึกษา มีนิสิตเก่า-ใหม่เข้ าร่ วม
โครงการ ทําให้ เกิดความเข้ าใจและความผูกพันที่ดีตอ่ สถาบัน
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการผู้นํานิสิตยุค 2001 มีนิสิตเข้ าร่วมโครงการ 80 คน ผล
ของการประเมินยังหารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมไม่ได้ นิสติ ยังคงใช้ รูปแบบเดิม
ปี งบประมาณ 2546 มีการดําเนินการ 12 โครงการ คือ
1. โครงการสัปดาห์แห่งความรัก
2. โครงการเสวนากลุม่ ย่อยคนรู้ใจ
3. โครงการเสวนากลุม่ ย่อยรุ่นที่ 1 เรื่ องถ้ าอกหักและรักเป็ นพิษ
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4. โครงการเสวนากลุม่ ย่อยรุ่นที่ 2 เรื่ องแหล่งบันเทิงยามราตรี เมื่อมีจะเที่ยวได้ ไหม
5. โครงการเสวนากลุม่ ย่อยรุ่นที่ 3 เรื่ องเกาะอกสายเดี่ยวโชว์ดือฤาผู้ใหญ่ไม่เข้ าใจ
6. โครงการเสวนากลุม่ ย่อยรุ่นที่ 4 เรื่ องพลังเพื่อน พลังใจ ต้ านภัยยาเสพติด
7. โครงการคุยสบาย สบาย ฝ่ ายแนะแนว ต่อเนื่องปี 2544
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร EQ ชีวิตดีมีสขุ
9. โครงการเส้ นทางสีขาว การพัฒนาตนเองด้ วยเทคนิค TA
10. โครงการมาร่วมหัวเราะให้ สนุก สุขกับชีวิต พิชิตความเครี ยด
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร EQ ชีวิตดีมีสขุ
12. โครงการเส้ นทางสีขาว การพัฒนาตนเองด้ วยเทคนิค TA
2. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการปั จฉิมนิเทศภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิตได้ รับความรู้
ประสบการณ์จากวิทยากรรุ่ นพี่เกี่ยวกับการทํางาน การแต่งกายเพื่อเข้ าสัมภาษณ์ให้ ชนะใจกรรมการ
นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจในระบบการทํางานและประทับใจภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่จดั งานนี ้ขึ ้น
3. คณะสังคมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการ 2 โครงการ คือ
3.1 โครงการบริ จาคหนังสือสําหรับเด็กด้ อยโอกาสของชมรมบริ หารธุรกิจ นิสิตมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด
3.2 โครงการผ้ าป่ าเพื่อการศึกษาของนิสิตภาคสมทบ นิสิตมีส่วนร่ วมกับชุมชนใน
ต่างจังหวัด
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการที่ 55 การส่งเสริ มกิจกรรมของนิสิตเพื่อสร้ างความรักความผูกพัน
กับสถาบันและสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ ดําเนินโครงการ
ส่งเสริ มกิจกรรมของนิสิตเพื่อสร้ างความรักความผูกพันกับสถาบันและสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ซึง่ มีคณะและหน่วยงานต่างๆ ร่ วมดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ ฝ่ ายกิจการนิสิต
ได้ ดําเนินโครงการทังสิ
้ ้น 23 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการ 1 โครงการ และคณะ
สังคมศาสตร์ ได้ ดําเนินโครงการ 2 โครงการ ซึง่ ทุกโครงการของคณะและหน่วยงานต่างๆ สําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทกุ ประการ

บทที่ 4
การประเมินผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินโครงการ
บทนี ้เป็ นการพิจารณาการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในช่วงปี 2542 –
2545 ตามกรอบนโยบาย 7 กรอบ โดยพิจารณาตามลําดับเริ่ มจากนโยบายการพัฒนาวิชาการ
นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร นโยบายด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้ านการ
บริ หารทรัพยากรและการเงิน นโยบายด้ านการพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร
นโยบายด้ านการพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และ
สุดท้ าย ด้ านการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้แต่ละกรอบนโยบายจะนําเสนอข้ อมูล
ที่แสดง คือ จุดแข็ง และ จุดอ่อนของกระบวนการบริ หารจัดการ และผลผลิตใน 8 ประเด็น คือ
1) ลักษณะของงานเป็ นงานตามภารกิจเดิม หรื อเป็ นงานพัฒนา 2) กลไกการควบคุม ติดตามและ
ตรวจสอบ 3) การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม 4) คุณภาพของผลผลิต 5) ผลผลิต 6) การกําหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชดั เจนและตรงกับบทบาทหน้ าที่ และความสามารถ 7) การใช้ กระบวนการด้ านแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 8) ความต่อเนื่องของงานแม้ จะมีการเปลี่ยนผู้บริ หาร
1. การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาวิชาการ
กรอบนโยบายด้ านการพัฒนาวิชาการ ตามแผนงานหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี
การศึกษา 2542 – 2545 แบ่งเป็ นด้ านต่างๆ 4 ด้ าน รวม 24 โครงการ ได้ แก่
1. การพัฒนาวิชาการ ด้ านการเรี ยนการสอน / การผลิตบัณฑิต ประกอบด้ วย 9 โครงการ
2. การพัฒนาวิชาการ ด้ านการบริการวิชาการ ประกอบด้ วย 4 โครงการ
3. การพัฒนาวิชาการ ด้ านการวิจยั ประกอบด้ วย 8 โครงการ
4. การพัฒนาวิชาการ ด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 3 โครงการ
ซึง่ การพัฒนาวิชาการในด้ านต่างๆ มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา ดังตาราง 1
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ตาราง 1 การวิเคราะห์โครงการ 1 – 24 ด้ านการพัฒนาวิชาการ ตามมิตขิ องการประเมนิ 8 ด้ าน
งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

1

มีการสร้ างหลักสูตร
ใหม่ 7 หลักสูตร มีการ
คิดโครงการเพื่อ
พัฒนา 30 โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร 14
หลักสูตร

บางโครงการมี
กระบวนการติดตาม
ประเมินการ
ดําเนินการ มีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาหลักสูตร

2

งานพัฒนา 2
ดําเนินการตาม
โครงการ
ระเบียบ
จัดประกวดราคา
- บริการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง
- ปรับปรุง
มีโครงการใหม่ 14
โครงการ ปรับปรุง
หลักสูตรหรื อการเรี ยน
การสอน 3 โครงการ

3

การมีส่วนร่ วม
มีการร่วมมือกัน
ดังนี ้ คณาจารย์
นิสติ และ
ภาคเอกชน

คุณภาพผลผลิต
- นิสติ นําความรู้ไป
ใช้ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์
- คณาจารย์นําองค์
ความรู้ไปประยุกต์
- ได้ รับความเชื่อถือ
จากภาคเอกชน
- นิสติ มีจิตสํานึก
เสียสละการทํางาน
เพื่อส่วนรวม
- นิสติ ได้ ฝึกงาน

-

คณาจารย์ นิสติ
เข้ าร่วมโครงการ

คณาจารย์ นิสติ
ได้ รับความรู้จาก
โครงการที่จดั ขึ ้น

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรใหม่ 7 มีผ้ รู ับผิดชอบ
โครงการใหม่ 30
ปรับปรุงหลักสูตร 14
รวม 51 โครงการ

มีการวางแผนการ
ดําเนินงาน

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง
ส่วนใหญ่ทําเพียง
ปี เดียว ได้ รับการ
ยอมรับจาก
ภาคเอกชน
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โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน

มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
บริ การ

สํานักหอสมุด

-

ส่วนใหญ่ทํา 1 ปี

มีจํานวนโครงการที่ได้
ทํา 20 โครงการ

ฝ่ ายวิชาการคณะ

-

มีการดําเนินการ
แล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลา

100

ตาราง 1 (ต่อ)
งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

4

-

5

มีโครงการพัฒนา 13
โครงการ
โครงการจัดอบรม 6
โครงการ
งานเดิม

6

โครงการเดิม

7

- รับนักเรี ยนโควต้ า
จ.นครนายก
- รับนิสิตที่มี
ความสามารถพิเศษ
- รับนิสิตนานาชาติ

8

โครงการพัฒนา
หน่วยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

มีกระบวนการ
การสื่อสารตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
-

-

การมีส่วนร่ วม
คณาจารย์ นิสติ

คุณภาพผลผลิต

มีสื่อนวัตกรรมที่มี
คุณภาพไว้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ได้ อย่างทันสมัย
กิจกรรม คณะ และ พื ้นที่ใน
เอกชน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เอกชน ให้ หอพัก 1 ห้ อง

-

มหาวิทยาลัย หรื อ
แผนคณะ

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

มีสื่อจํานวน 13
โครงการ

ฝ่ ายวิชาการคณะ

-

มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่
ดําเนินการสํารวจเป็ น
บางครัง้

ฝ่ ายอาคารสถานที่

-

ฝ่ ายแผนและพัฒนา
ฝ่ ายบริหาร ฝ่ าย
กิจการนิสติ

-

ต่อเนื่อง

ฝ่ ายวิชาการคณะ

-

ได้ รับการยอมรับ
โครงการอย่างละ 1
ปี หมุนเวียน
หน่วยงาน

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

-

มีการทําอย่าง
ต่อเนื่อง

กระบวนการรับนิสติ มีกระบวนการรับนิสติ
มีการเปิ ดโอกาสกับ แบบใหม่และทันสมัย
นิสติ หลากหลาย
มากขึ ้นเข้ า นักเรี ยน
โควต้ า นักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษ
นักเรี ยนนานาชาติ
การแบ่งงาน 3 งาน
- งานกิจกรรม
- งานสัง่ สม
- แผนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงาน
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โครงการที่

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง
มีการดําเเนินการ
เสร็จ 1 ปี แต่ละ
คณะผลัดกันทํา
ต่อเนื่องไป
?

กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตาราง 1 (ต่อ)
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม
มีโครงการ 21
โครงการที่เน้ นการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

10

งานพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการ รวม
60 โครงการ

11

โครงการจัดตัง้
ศูนย์บริการวิชาการ
เปิ ดบริการแผนกต่าง ๆ
มากขึ ้น 10 แผนก ด้ าน
การบริ หาร และการ
เรี ยนการสอน
จัดทําคูม่ ือการ
ให้ บริการวิชาการ
จัดตังศู
้ นย์วิจยั และ
บริการ

12

13
14

บางกิจกรรม
กระบวนการแค่
ศึกษาค้ นคว้ า
ติดตามการใช้ และ
เผยแพร่ความรู้

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ นิสติ

โครงการต่าง ๆ
สามารถพัฒนาให้
นิสติ เป็ นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
นิสติ พอใจกับ
กิจกรรม
มีการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนใน
หลากหลายงาน
วิชาการทังด้
้ าน
วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ผู้รับ?

มีโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 21
โครงการ

ฝ่ ายกิจการนิสิตของ
แต่ละคณะ

-

มีโครงการต่าง ๆ 45
โครงการ

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
และคณะต่าง ๆ

บางโครงการ

หน่วยงานคณะ
บุคลากร นิสิต
ประธานในเขต

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง
โครงการต่อเนื่อง

เป็ นโครงการที่ทํา
อย่างต่อเนื่อง
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9

กลไก Monitor

กระบวนการ
ด้ านแผน

-

-

-

-

-

-

มีการเปิ ดบริการแผนก
ต่าง ๆ มากขึ ้น

ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ าย
แผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์

-

ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

-

-

-

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

-

ต่อเนื่อง

-

-

-

คูม่ ือประชาสัมพันธ์
การให้ บริ การ
มีศนู ย์วิจยั และ
บริการ

ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั

-

ต่อเนื่อง
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ตาราง 1 (ต่อ)

-

มีโครงการวิจยั 16
โครงการ จาก 5
หน่วยงาน
ได้ ฐานข้ อมูลดีเป็ น
ระบบ 18 เรื่ อง

ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั

-

แต่ละปี

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

ต่อเนื่อง

-

มีประกาศ 3 ฉบับ

ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั

-

ต่อเนื่อง

-

มีชดุ โครงการวิจยั
35 ชุดโครงการ

ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั

-

ต่อเนื่อง

โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

15

เพิ่มเงินทุนสนับสนุน
การวิจยั (1)
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
เพื่อ มีการตังเงิ
้ น
รายได้ เพื่อสนับสนุน
การวิจยั
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริ มนักวิจยั ใหม่

-

-

เงินทุนเพิ่ม บุคลากร
ได้ ทนุ สนับสนุน
ภายนอกเพิ่ม 13
โครงการ มีการเพิ่ม
ทุนให้ อย่างต่อเนื่อง

-

-

-

พัฒนาโครงสร้ างและ
พัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลการวิจยั
โครงการแก้ ไข
ปรับปรุง ระเบียบ
ข้ อบังคับ
โครงการส่งเสริมการ
วิจยั ประเภทชุด
โครงการวิจยั 35
โครงการ

-

-

-

-

-

16

17

18

19

มีการติดตามจาก
คณาจารย์จาก
ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั หน่วยงานต่าง ๆ
นําเสนอโครงการ
หน่วยงานราชการ
รายงาน ติดตาม
ประเมินผล

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ
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ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั
ประสานงานกับฝ่ าย
แผนและพัฒนา

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง
ต่อเนื่อง

กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตาราง 1 (ต่อ)
งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

20

พัฒนา สนับสนุนการ
ตีพิมพ์

-

21

ส่งเสริ มการจัดประชุม
วิชาการ 13 ครัง้
ส่งเสริ มโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ไม่ได้ ทํา
จัดตังและพั
้
ฒนา
สถาบันวิจยั
ศิลปวัฒนธรรม

22
23
24

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

หน่วยงานและ
บุคลากร

-

คณาจารย์ บุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ช่องที่วา่ งหมายถึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน

ผลผลิต
สนับสนุนให้ 13
เรื่ องทําวารสาร
5 ฉบับ
สนับสนุนการจัด
ประชุม 13 ครัง้
มีการส่งเสริม
8 โครงการ
ได้ รับอนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั
ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายส่งเสริมการวิจยั
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
คณะ
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม

มีหลายโครงการ
-

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง
เป็ นปี ๆ ไป

แต่ละปี ให้ เป็ นบาง
คณะ
ต่อเนื่อง
จัดตังเมื
้ ่อปี 43

103

โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน
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จากตาราง 1 สรุ ป ได้ ว่า มหาวิ ท ยาลัย ได้ ดํ า เนิ น โครงการพัฒ นาวิ ช าการด้ า นนี ใ้ นช่ ว งปี
การศึกษา 2542 – 2545 จํานวน 9 โครงการ ซึง่ ภาพรวมของโครงการทัง้ 9 นัน้ มหาวิทยาลัยได้
สะท้ อนให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญทัง้ ในเรื่ อง หลักสูตร กระบวนการ จัดประสบการณ์ ให้ กับนิสิต
และแหล่งสนับสนุนการสร้ างประสบการณ์แก่นิสติ ดังจะเห็นได้ จากการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรี ยนการสอน โดยมุ่งให้ นิสิตของ มศว คิดเก่ง ทําเก่ง โดยมหาวิทยาลัยได้ มีการสร้ าง
และพัฒนาหลักสูตรขึ ้นใหม่ จํานวน 7 หลักสูตร และมีกิจกรรมที่สง่ เสริ มและพัฒนาให้ นิสิตคิดเก่ง ทํา
เก่ง จํานวน 30 โครงการย่อย นอกจากนัน้ ยังมีการปรับปรุ งหลักสูตรเดิมให้ ทนั สมัย และเหมาะสมอีก
จํานวน 17 หลักสูตร ด้ านกระบวนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ กับนิสิตนัน้ มหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้ นให้ นิสิต คิดเก่ง ทําเก่ง และให้ ความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ที่สอดคล้ องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า…ปราชญ์ ผ้ ูทรงศีล
ดังจะเห็นได้ จากโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยมุ่งให้ นิสิตคิดเก่ง ทําเก่ง โครงการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนและหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึง่ มีโครงการพัฒนาขึ ้นใหม่ จํานวน
14 โครงการ และโครงการพัฒนานิสิตด้ วยกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยเน้ นการพัฒนาคุณธรรมและ
จริ ยธรรม จํานวน 21 โครงการย่อย สําหรับด้ านการส่งเสริ มแหล่งสนับสนุนการสร้ างประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ให้ กับนิสิตนัน้ มหาวิทยาลัยได้ จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริ ม จํ านวน 3 โครงการ ได้ แก่
โครงการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางให้ เป็ นเลิศในด้ านการบริ การสารสนเทศ ด้ วยสื่อประเภทต่างๆ และ
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในแต่ละหน่วยงาน ด้ วยการสร้ าง
สื่อ การเรี ย นการสอนที่ ทัน สมัย โครงการปรั บปรุ ง อาคารสถานที่ และสิ่ง แวดล้ อมให้ ส วย สะอาด
ธรรมชาติรื่นรมย์ ตลอดจนทําโครงการสร้ างอาคารเรี ยนและหอพักนิสิต รวมทังการพั
้
ฒนาพื ้นที่ มศว
องครักษ์ ทําให้ นิสิตได้ มีสภาพแวดล้ อม และบรรยากาศในการสร้ างเสริ มประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ดี
และเหมาะสม
นอกจากนี ้ การพัฒนาวิชาการด้ านการเรี ยนการสอน / การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยยังให้
ความสําคัญกับกระบวนการรับนิสิต โดยได้ จดั ทําโครงการปรับกระบวนการรับนิสิตใหม่ให้ เอื ้อต่อการ
รับนิสิตโควต้ าในจังหวัดนครนายก การรับนิสิตนานาชาติ และการรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ ซึง่
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กั บ นัก เรี ย นได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ อุด มศึก ษามากขึ น้ และประการสํ า คัญ
มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ
พัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ มีความเข้ มแข็ง ซึง่ ได้ รับความร่ วมมือจาก คณะ สถาบัน
สํานักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งงานของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ออกเป็ น
3 งาน ได้ แก่ งานกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริ มการประกันคุณภาพการศึกษา
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การพัฒนาวิชาการด้ านการบริการวิชาการ
ช่วงปี การศึกษา 2542 – 2545 มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการด้ าน
การบริ การวิชาการ จํานวน 4 โครงการ ซึง่ ในภาพรวมสะท้ อนให้ เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการ
บริ การวิชาการ ทัง้ ในด้ านให้ ความรู้ เชิงวิชาการ โดยจัดทําโครงการส่งเสริ มการบริ การวิชาการใน
รู ปแบบต่างๆ ทังในและนอกสถานที
้
่ในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดทําโครงการย่อย
ในรู ปแบบการอบรมให้ ความรู้ จํานวน 60 โครงการ มีโครงการจัดตังศู
้ นย์บริ การวิชาการให้ มีการ
บริ การงานนอกระบบราชการ และมีโครงการให้ บริ การวิชาการในเชิงปฏิบตั ิด้วยการประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้ ทางด้ านสุขภาพเพื่อบริ การประชาชนทัว่ ไป ดังเช่น โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ เพื่อการบริ การและการเรี ยนการสอน ซึง่ มีการขยายงานการจัดการเรี ยนการสอน และ
การให้ บริ การตรวจรั กษา ถึ ง 10
สายงาน ซึ่งมี การดํ าเนิ น งานกัน อย่า งต่อเนื่ อง นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยได้ จดั โครงการประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนา ประสานงานและติดตามประเมินผลการ
บริการวิชาการ ซึง่ จากการประเมินผล การทํากิจกรรมของโครงการนี ้ยังได้ ผลไม่เต็มที่
การพัฒนาวิชาการด้ านการวิจยั
ในปี การศึกษา 2542 – 2545 มหาวิทยาลัยได้ ทําโครงการพัฒนาวิชาการด้ านการวิจยั
จํานวน 8 โครงการ ซึง่ ภาพรวมใน 8 โครงการดังกล่าวสะท้ อนภาพของการพัฒนาในด้ านองค์กร ได้ แก่
โครงการจัดตังสถาบั
้
นวิจยั และพัฒนาและการพัฒนาหน่วยงานวิจยั ต่างๆ ในลักษณะหน่วยงานนอก
ระบบราชการเพื่อส่งเสริ มการทําวิจยั ด้ วยระบบการบริ หารจัดการที่คล่องตัว โดยการจัดตังศู
้ นย์วิจยั
และบริ การ นอกจากนี ้ ยังมีโครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักวิจยั ใหม่เพื่อให้ มีกําลังสําคัญในการทําวิจยั
โดยมีโครงการพัฒนานักวิจยั ใหม่ จํานวน 16 โครงการ 5 หน่วยงาน ซึ่งดําเนินการส่งเสริ มให้ กบั
หน่วยงานหมุนเวียนกันไปในแต่ละปี รวมทังได้
้ มีโครงการเพิ่มเงินทุนในการวิจยั ให้ มากขึ ้น และเพื่อให้
การทํางานวิจัยมีความคล่องตัว มหาวิทยาลัยได้ จัดทําโครงการแก้ ไข ปรั บปรุ ง ระเบียบ ข้ อบังคับ
ให้ เอื ้อต่อการวิจยั และสิ่งสําคัญที่เห็นถึงการพัฒนาของโครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัย คือ ลักษณะ
หรื อรูปแบบของการเสนอโครงการวิจยั ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยมหาวิทยาลัยได้ สง่ เสริ มการวิจยั ประเภท
ชุดโครงการในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ร่วมทังการวิ
้
จยั และพัฒนาประเภท Action Research
ซึง่ ในช่วงปี การศึกษา 2542 – 2545 มีชดุ โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยส่งเสริ มให้ ดําเนินการ จํานวน 35
ชุดโครงการ ซึง่ โครงการวิจยั ต่างๆ ได้ รับความร่ วมมือจากคณาจารย์ ในคณะต่างๆ และหน่วยงานอื่น
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดย ทุกโครงการจะมีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั โดยตลอด
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การพัฒนาวิชาการด้ านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการจัดทําโครงการ เพื่อพัฒนาวิชาการด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปี การศึกษา 2542 – 2545 จํานวน 3 โครงการ โดยดําเนินการทังการจั
้
ดตังหน่
้ วยงาน
ดังเช่น โครงการจัดตังและพั
้
ฒนาสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม มีการดําเนินโครงการจัดทําแผนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนจัดทําโครงการส่งเสริ มกิจกรรม
ศิ ล ปวัฒ นธรรม และภูมิ ปั ญ ญาไทยในรู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ง มหาวิ ท ยาลัย ได้ อ นุมัติ ใ ห้ มี ส ถาบัน วิ จัย
ศิลปวัฒนธรรมและมี การส่งเสริ มกิ จกรรมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในรู ปแบบต่าง ๆ
จํ า นวน 8 โครงการย่ อ ย สํ า หรั บ เรื่ อ งแผนภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย ด้ า นการทํ า นุบํ า รุ ง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ยังไม่มีการดําเนินการในช่วงปี การศึกษา 2542 – 2545
2. การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร
กรอบนโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้ วยโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการ 25 – 29
มีผลการประเมินดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 การวิเคราะห์โครงการ 25 – 29 ด้ านการพัฒนาบุคลากร ตามมิตขิ องการประเมิน 8 ด้ าน
งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

25

มีการคิดโครงการเพื่อ
พัฒนา 3 โครงการ

-

26

งานเดิม 1 โครงการ

-

- มีหน่วยงานที่
ดําเนินการ 4 หน่วยงาน
คือ
1) ฝ่ ายแผนและพัฒนา
2) ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร
3) ฝ่ ายจัดการทรัพย์สนิ
และสวัสดิการ
4) ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร
- ไม่มีหน่วยงาน คณะ
สํานัก สถาบัน อื่นๆ ได้
เข้ าร่วมดําเนินการ
- มีหน่วยงานที่
ดําเนินการ 4 หน่วยงาน
คือ
1) ฝ่ ายบริ หาร
2) ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง

ไม่มีการประเมิน มีโครงการใหม่ 3
คุณภาพของงาน โครงการ
- โครงการแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร
- โครงการฝึ กอาชีพ
เสริม
- โครงการฝึ กอบรม

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
1) ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา
2) ฝ่ ายการคลัง
และบุคลากร

-

- โครงการไม่
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่
ทํา 1 ปี
- มีข้อสังเกตว่า
หลายหน่วยงานมี
คณะกรรมการ
สวัสดิการ

ไม่มีการประเมิน มีการปรับปรุงสโมสร
คุณภาพของงาน เพื่อให้ บคุ ลากรใช้
รับประทานอาหาร
และพบปะสังสรรค์

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
1) ฝ่ ายบริหาร
2) ฝ่ ายการคลัง
และบุคลากร

-

- ต่อเนื่อง
- มีการดําเนินการ
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
สโมสรในปี 2546
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โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
โครงการที่

27

งานพัฒนา/งานเดิม

มีงานพัฒนา 3 งาน

กลไก Monitor

-

การมีส่วนร่ วม

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ไม่มีการประเมิน มี 3 ผลงาน คือ
ฝ่ ายการคลังและ
คุณภาพของงาน 1) มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การหา
บุคลากร
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย
2) มีการจัดทําสัญญา
ให้ เช่าพื ้นที่เพื่อดําเนิน
ธุรกิจ
3) มีกิจกรรมการฝึ กอบรม
และเพิ่มการสือ่ สารข้ อมูล
พัฒนา บุคลากรให้
ทัว่ ถึงโดยเร็ว

-

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง

ไม่ตอ่ เนื่อง
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3) ฝ่ ายจัดการทรัพย์สนิ
และสวัสดิการ
4) ฝ่ ายอาคารสถานที่
- ไม่มีหน่วยงาน คณะ
สํานัก สถาบัน อื่นๆ ได้
เข้ าร่วมดําเนินการ
- มีคณะอนุกรรมการ
จากทุกส่วนราชการ
- มีหน่วยงานหลักที่
ดําเนินการ 4 หน่วยงาน
คือ
1) ฝ่ ายแผนและพัฒนา
2) ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร
3) ฝ่ ายจัดการทรัพย์สนิ
และสวัสดิการ
4) ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร

คุณภาพผลผลิต

กระบวนการ
ด้ านแผน

109

ตารางที่ 2 (ต่อ)
งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

28

- โครงการใหม่ 28
โครงการ
- งานเดิม คือ ส่งเสริ ม
การลาศึกษาต่อและ
ฝึ กอบรม จํานวน 789
ครัง้

บางโครงการ
มีการ
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน
และ
ความสําเร็ จ
ของโครงการ

- มีหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเข้ าร่วม 11
หน่วยงาน
- บุคคลที่เข้ าร่วม
กิจกรรมประกอบด้ วย
หน่วยงาน/
บุคคลภายนอก
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

- โครงการประสบ
ความสําเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้
- ได้ รับความ
ร่วมมือจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องและผู้เข้ า
รับการอบรม
- ผู้เข้ ารับการ
อบรมเข้ าใจ และ
นําความรู้ไป
ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดี
- โครงการเป็ น
ประโยชน์ตอ่
ผู้เข้ าร่วมโครงการ
- มีผ้ ผู า่ นการอบรม
ภาษาอังกฤษ 12 คน

- มีโครงการใหม่จาก
หน่วยงาน/คณะ ต่างๆ
28 โครงการ
- มีการลาศึกษาต่อ
และฝึ กอบรมทังหมด
้
จํานวน 789 ครัง้

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา
ประสานงานกับ
ฝ่ ายวิชาการ

-

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

- ระดับ
มหาวิทยาลัย
1) การสนับสนุน
การลาศึกษาต่อ
มีแนวโน้ มลดลง
2) การส่งเสริม
การร่วมประชุม
วิชาการและ
เสนอผลงานไม่
ค่อยต่อเนื่อง
- ระดับคณะ/
หน่วยงาน: การ
ดําเนินงานแล้ ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลา ส่วน
ใหญ่เป็ น 1 ปี
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โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
โครงการที่

29

งานพัฒนา/งานเดิม

งานพัฒนา 1 งาน คือ
จัดทําแผนการให้ ทนุ
สําหรับพัฒนา
บุคลากร

กลไก Monitor

-

การมีส่วนร่ วม

หมายเหตุ ช่องที่วา่ งหมายถึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน

ผลผลิต

- มีผ้ ไู ด้ รับการ
ตอบรับให้ เข้ า
ศึกษาต่อ 3 คน
ไม่มีการประเมิน มีแผนการให้ ทนุ
คุณภาพของงาน สําหรับพัฒนา
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา

-

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

มีความต่อเนื่อง
แต่ไม่มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
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- มีเพียงฝ่ ายแผนและ
พัฒนา ร่วมกับฝ่ าย
วิชาการ
- ไม่มีหน่วยงาน คณะ
สํานัก สถาบัน อื่นๆ ได้
เข้ าร่วมดําเนินการ

คุณภาพผลผลิต

กระบวนการ
ด้ านแผน
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จากตาราง 2 สรุ ป ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ ดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ พัฒ นาบุค ลากรในช่ ว งปี
การศึกษา 2542-2545 จํานวน 5 โครงการ ซึ่งภาพรวมของโครงการทัง้ 5 ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน การส่งเสริ มให้ มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร
รวมทังการวางแผนพั
้
ฒนาบุคลากร ดังจะเห็นได้ จากโครงการปรับปรุ งหน่ วยงานพัฒนาบุคลากรให้
มี ประสิทธิ ภาพ ซึ่ง ได้ มี กิจกรรมการฝึ กอบรมและเพิ่มการสื่อสารข้ อมูลพัฒนาบุคลากรให้ ทั่วถึง
โดยเร็ว โครงการส่ งเสริมการพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่ างๆ เช่น การศึกษาต่อ การฝึ กอบรม และ
การดูงาน ซึง่ หน่วยงาน/คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
บุคลากรจํานวน 28 โครงการ นอกจากนี ้ ยังมีโครงการสนับสนุนการลาศึกษาต่อทุกระดับจํานวน 262
คน การฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ ดูงาน เสนอผลงาน เพิ่มพูนความรู้ เป็ นกรรมการ และเผยแพร่ศิลปะ
จํานวนทังหมด
้
527 ครัง้ ซึง่ จากการประเมินผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการประสบความสําเร็ จ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้เข้ ารับการ
อบรม และโครงการเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม จากข้ อมูลพบว่าการส่งเสริ มการ
ร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานยังไม่คอ่ ยต่อเนื่อง
สําหรับการส่ งเสริ มให้ มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยได้ จดั ทํา
โครงการ 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการ ลูกจ้ าง ผู้มี
รายได้ น้อย ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ โครงการปรับปรุ งสโมสรอาจารย์ ข้ าราชการและลูกจ้ าง
เพื่อให้ บคุ ลากรใช้ รับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ และโครงการปรับปรุ งหน่วยงานสวัสดิการ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนางานขึ ้นมาใหม่ ในส่วนการวางแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้ จดั ทํา
แผนการให้ ทนุ สําหรับพัฒนาบุคลากรทังทุ
้ นลาศึกษาต่อ การเสนอผลงาน การดูงาน และการฝึ กอบรม
ในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร ทุกโครงการมีผ้ รู ับผิดชอบชัดเจน แต่บาง
โครงการยังไม่มีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการด้ านแผน นอกจากนี ้โครงการส่วน
ใหญ่ดําเนินการแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กําหนดและยังไม่คอ่ ยต่อเนื่อง
3. การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบนโยบายด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการรวม 4 โครงการ คือ โครงการ
30 – 34 มีผลการประเมินดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์โครงการ 30 – 33 ด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมิตขิ องการประเมิน 8 ด้ าน
คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

การทําให้
องค์ กรยอมรั บ
และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

30

- งานพัฒนา 3 งาน
1) พัฒนาการบริ การ
เพื่อรองรับการเรี ยน
การสอนที่องครักษ์
2) พัฒนาเครื อข่ายให้
บุคลากรและนิสติ ที่
องครักษ์ ได้ ใช้ บริการ
3) โครงการบริการ
คอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์ เน็ต
- งานเดิม 2 งาน
1) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์
2) ปรับปรุงสถานที่
มีงานพัฒนาระบบงาน
2 ระบบ คือ
- ระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์ เน็ต
- ระบบสารสนเทศ 9 ระบบ

-

- หอสมุดองครักษ์
บุคลากร และนิสติ ที่
องครักษ์
- มีการส่งแผน IT จาก
หน่วยงานต่างๆ

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ไม่มีการประเมิน - มีการพัฒนาการ
คุณภาพของงาน บริการและเครื อข่าย ฝ่ ายเทคโนโลยี
- หอสมุดองครักษ์ มี สารสนเทศ
งบประมาณจัดซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริการ
อินเตอร์ เน็ต
- มีคอมพิวเตอร์ และ
สถานที่ในการบริการ
อินเตอร์ เน็ต

- มีการส่งแผน IT
และประมวลผล
เพื่อวิเคราะห์แผน
- มีการจัดตัง้
คณะกรรมการ
เพื่อดําเนินงาน

ต่อเนื่อง และ
การ
ดําเนินการ
เสร็จสิ ้น
ภายใน
ระยะเวลา

-

มีการส่งแผน IT จาก
หน่วยงานต่างๆ

ไม่มีการประเมิน มีการจัดทําระบบต่างๆ 2 มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ มีการส่งแผน IT
และประมวลผล
คุณภาพของงาน ระบบ คือ
ฝ่ ายเทคโนโลยี
- ระบบคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์แผน
อินเตอร์ เน็ต
- ระบบสารสนเทศ 9 ระบบ

ต่อเนื่อง และ
การดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นภายใน
ระยะเวลา
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โครงการที่

31

การมีส่วนร่ วม

กระบวนการ
ด้ านแผน

113

ตารางที่ 3 (ต่อ)
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

งานพัฒนา 2 งาน
ได้ แก่
- การพัฒนาบุคลากร
ให้ มีความสามารถใน
การใช้ และดูแล
คอมพิวเตอร์
- การอบรมความรู้
คอมพิวเตอร์ การสร้ าง
และตกแต่ง Webpage

-

การทําให้
องค์ กรยอมรั บ
และทําอย่ าง
ต่ อเนื่อง

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ มีการส่งแผน IT มีความ
ฝ่ ายเทคโนโลยี และประมวลผล ต่อเนื่อง
สารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์แผน
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ไม่มีการประเมิน - มีการพัฒนา
- มีการส่งแผน IT จาก
คุณภาพของงาน บุคลากรให้ มี
หน่วยงานต่างๆ
- บุคลากรประจํา
ความสามารถในการ
หน่วยงานสํานักงาน
ใช้ และดูแล
อธิการบดี
คอมพิวเตอร์
- ผู้ดแู ลด้ านคอมพิวเตอร์
- มีการจัดอบรม
และเทคโนโลยี
ความรู้คอมพิวเตอร์
สารสนเทศประจํา
การสร้ างและตกแต่ง
Web page
หน่วยงานสํานักงาน
- มีการจัดประชุม
อธิการบดี
ผู้ดแู ลคอมพิวเตอร์
เป็ นประจํา เดือนละ
ครัง้
33
งานเดิม คือ
ไม่มีการประเมิน ได้ ข้อมูลการใช้ ครุภณ
ั ฑ์
มีการส่งแผน IT รวมทัง้
การรวบรวมข้ อมูลการ
ข้ อมูลการใช้ ครุภณ
ั ฑ์
คุณภาพของงาน และข้ อมูลการตัง้
ใช้ ครุภณ
ั ฑ์และข้ อมูล
งบประมาณด้ าน
และข้ อมูลการตัง้
การตังงบประมาณ
้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
งบประมาณด้ าน
ด้ านเทคโนโลยี
หน่วยงานต่างๆ ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ของแต่ละหน่วยงาน
หมายเหตุ ช่องที่วา่ งหมายถึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน
32

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ
ด้ านแผน

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ มีการส่งแผน IT มีความ
ฝ่ ายเทคโนโลยี และประมวลผล ต่อเนื่อง
สารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์แผน
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จากตาราง 3 สรุ ปได้ ว่ามหาวิทยาลัยได้ ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ
ในช่วงปี การศึกษา 2542-2545 จํานวน 4 โครงการ ซึง่ ภาพรวมของโครงการทัง้ 4 ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
การพัฒนาเครื อข่ายสื่อสารข้ อมูลให้ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
พัฒนาความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร โดยการพัฒนาเครื อข่ ายสื่อสารข้ อมูล
นัน้ มหาวิทยาลัยได้ พฒ
ั นางานใหม่ 3 งาน ได้ แก่ การพัฒนาการบริ การเพื่อรองรับการเรี ยนการสอนที่
องครักษ์ การพัฒนาเครื อข่ายให้ บุคลากรและนิสิตที่องครักษ์ ได้ ใช้ บริ การ และโครงการบริ การ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ สํ า นัก หอสมุด องครั ก ษ์ สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยได้ มีการพัฒนางานใหม่ 2 งาน คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 9 ระบบ นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยได้
จัดโครงการใหม่ 2 โครงการ เพื่อพัฒนาความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ได้ แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถในการใช้ และดูแลคอมพิวเตอร์ และโครงการอบรม
ความรู้คอมพิวเตอร์ การสร้ างและตกแต่ง Webpage
ในการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ น
มีผ้ รู ับผิดชอบชัดเจนและมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี ้ยังขาดกลไก
การติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานที่ ชัดเจน ต่อเนื่ อง และนํ า ไปใช้ ในการวางแผนตัดสิน ใจได้
นอกจากนี ้ โครงการพัฒนาเครื อข่ายยังไม่ค่อยมุ่งเน้ นความเชื่อมโยงในระดับต่างประเทศ และยังไม่
ค่อยมีโครงการที่กระตุ้น/ส่งเสริ มให้ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนการสอน และการทํางานประจําวันอย่างมีประสิทธิผล
4. การประเมินผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรและการเงิน
กรอบนโยบายด้ านการบริ หารทรัพยากรและการเงินมีโครงการรวมทังสิ
้ ้น 4 โครงการ คือ
โครงการ 34 – 37 มีผลการประเมินดังตาราง 4
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ตาราง 4 การวิเคราะห์โครงการ 34 – 37 ด้านการบริหารทรัพยากรและการเงิน ตามมิตขิ องการประเมิน 8 ด้าน
งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

34

งานพัฒนา 3 งาน
ได้ แก่
- การศึกษาดูงานใน
มหาวิทยาลัยที่ออก
นอกระบบแล้ ว
- การจัดประชุมชี ้แจง
แก่เจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ อง
- การจัด
ประชุมสัมมนาระบบ
บัญชีกองทุน

- เปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมประชุม
แสดงความ
คิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ระบบ

มหาวิทยาลัยได้
ทราบว่าหน่วยงาน
มีความต้ องการให้
มหาวิทยาลัย
ช่วยเหลือในด้ าน
ใดบ้ าง

35

งานพัฒนา 3 งาน
ได้ แก่
- การสัมมนาให้
หน่วยงานต่างๆ
เข้าใจเกีย่ วกับระบบ

-

- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี ซึง่
เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน
- เจ้ าหน้ าที่การเงิน บัญชี
พัสดุ ที่สงั กัดหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- บริษัท โซลูชนั่ คอน
เนอร์ ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นา
ระบบงบประมาณการเงิน-บัญชี-ต้ นทุน
กิจกรรม
- ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ
กอง หัวหน้ าฝ่ าย และ
บุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ
- ทบวงมหาวิทยาลัย
และสํานักงบประมาณ

PPBS

ผลผลิต

- มหาวิทยาลัยได้ รับ
การจัดสรร
งบประมาณ เพื่อ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- มีการปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงินและ
บัญชี
- มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการประกัน
คุณภาพ 5 ระบบ
ไม่มีการประเมิน - มีการจัดทํางบประมาณ
คุณภาพของงาน เงินรายได้ แบบ Resultbased budgeting ในปี
2545

- มีการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได้ แบบ
Performance based
Budgeting ในปี 2546

ผู้รับผิดชอบ

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร กอง
คลัง

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมี มีความต่อเนื่อง
การจัดเตรี ยม
ระบบ
งบประมาณใน
มิตแิ ผนงาน
มิตหิ น่วยงาน
และมิตกิ องทุน
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โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา

-

มีความต่อเนื่อง
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานพัฒนา/งานเดิม

36

- การจัดทํา
งบประมาณเงินรายได้
แบบ Result-based
budgeting
- การจัดทํา
งบประมาณเงินรายได้
แบบ Performance
based Budgeting
งานพัฒนา 2 งาน
ได้ แก่
- การแต่งตัง้
คณะทํางานกําหนด
อัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
- การสร้ างและพัฒนา
ระบบบัญชีพนักงาน
มหาวิทยาลัย

กลไก Monitor

มีการทดสอบ
ระบบบัญชี
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
และแก้ ไข
โปรแกรม

การมีส่วนร่ วม

- ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร
- คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย
- บริษัท โซลูชนั่ คอน
เนอร์ ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นา
ระบบบัญชีพนักงาน

คุณภาพผลผลิต

กําลังอยูใ่ น
ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
บัญชีพนักงาน

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

มีระบบบัญชีพนักงาน มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร กอง
คลัง

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

-

มีความต่อเนื่อง
116

โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตาราง 4 (ต่อ)
โครงการที่

37

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ระบบยังไม่คอ่ ย
สมบูรณ์

- มีหลักเกณฑ์การใช้
และหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของ
มหาวิทยาลัย
- มีการเปลีย่ นระบบ
บัญชีภาครัฐจาก
เกณฑ์เงินสดเป็ น
เกณฑ์คงค้ าง
- มีการดําเนินการตาม
นโยบายการปฏิรูป
ระบบการบริ หารการ
คลังภาครัฐ 7 ด้ าน
หลัก

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร กอง
คลัง

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

-

มีความต่อเนื่อง
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งานพัฒนา 3 งาน
มีการประเมิน มหาวิทยาลัย
ได้ แก่
ความสมบูรณ์
- การกําหนด
ของระบบ
หลักเกณฑ์การใช้ และ
หาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของ
มหาวิทยาลัย
- การพัฒนาระบบ
บัญชีภาครัฐจาก
เกณฑ์เงินสดเป็ น
เกณฑ์คงค้ าง
- การดําเนินการตาม
นโยบายการปฏิรูป
ระบบการบริหารการ
คลังภาครัฐ 7 ด้ าน
หลัก
หมายเหตุ ช่องที่วา่ งหมายถึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน

คุณภาพผลผลิต

กระบวนการ
ด้ านแผน
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จากตาราง 4 สรุ ปได้ ว่ามหาวิทยาลัยได้ ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาการบริ หารทรัพยากรและ
การเงินในช่วงปี การศึกษา 2542-2545 จํานวน 4 โครงการ ซึง่ ภาพรวมของโครงการทัง้ 4 ได้ สะท้ อนให้
เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการให้ มีหน่ วยงานที่บริ หารทรั พยากรและการเงินอย่างเป็ นอิสระ
โดยใช้ ระบบพนักงานของมหาวิทยาลัยแทนที่ตําแหน่งราชการ ดังจะเห็นได้ จากโครงการสร้ างและ
พัฒนาระบบบัญชีพนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ ทําการพัฒนางาน 2 งาน ได้ แก่ การแต่งตัง้
คณะทํางานกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และการสร้ างและพัฒนาระบบบัญชี
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย โครงการนี ม้ ี ก ลไกการติ ด ตามโดยมี ก ารทดสอบระบบบัญ ชี พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยและแก้ ไขโปรแกรม ซึง่ การดําเนินโครงการมีความต่อเนื่อง นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยยังได้
ดําเนินการให้ มีการนําระบบการจัดทํางบประมาณแบบใหม่ เข้ ามาใช้ แทนระบบงบประมาณ
แบบเดิม ดังจะเห็นได้ จากโครงการจัดทํางบประมาณแบบ PPBS และโครงการพัฒนาระบบบัญชี
ต้ นทุนเพื่อการคิดค่าใช้ จ่ายต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อเตรี ยมการด้ านการบริ หารจัดการ
งบประมาณในมหาวิทยาลัยนอกระบบ ซึ่งเป็ นการพัฒนางานใหม่ขึ ้นมา และมีหน่วยงานอื่นๆ ใน
มหาวิ ท ยาลัย เข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน แสดงความคิด เห็ น และให้ ข้ อ เสนอแนะ ทํ า ให้
มหาวิทยาลัยได้ ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีความต้ องการให้ มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้ านใดบ้ าง
นอกจากโครงการดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว มหาวิท ยาลัย ยัง ได้ ดํา เนิ น การให้ ห น่ว ยงานต่า งๆ
ภายในมหาวิทยาลัยสร้ างและพัฒนาระบบการหารายได้ ดังจะเห็นได้ จากโครงการปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการด้ านการคลังและทรัพย์สินให้ เอื ้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะด้ านการ
หารายได้ ซึง่ ได้ พฒ
ั นางานใหม่ขึ ้นมา 3 งาน ได้ แก่ การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ และหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบบัญชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็ นเกณฑ์คงค้ าง และการ
ดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารการคลังภาครัฐ 7 ด้ านหลัก โดยโครงการนี ้ได้ มีการ
ติดตามประเมินความสมบูรณ์ของระบบรวมทังมี
้ การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาการบริ หารทรั พยากรและการเงิน โครงการทัง้ หมด
ดังกล่าวข้ างต้ น มีผ้ รู ับผิดชอบชัดเจน มีความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และมี
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บางโครงการกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ยังไม่ค่อยต่อเนื่อง และยังไม่มีโครงการที่สนับสนุนการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5. การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์ กร
กรอบนโยบายด้ านการพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร มีโครงการ 7
โครงการ คือ โครงการ 38 – 44 มีผลการประเมินดังตาราง 5

119

ตาราง 5 การวิเคราะห์โครงการ 38 – 44 ด้ านการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาโครงสร้ างองค์กร ตามมิตขิ องการประเมิน 8 ด้ าน
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

งานพัฒนา ได้ แก่
มีการประเมิน
โครงการจัดทําระบบ ความก้ าวหน้ า
ภาระงานและงานสาร ของโครงการ
บรรณด้ วย
คอมพิวเตอร์

39

งานพัฒนา ได้ แก่
โครงการจัดทํา พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

-

40

งานเดิม ได้ แก่
โครงการปรับปรุง
ระเบียบข้ อบังคับ เพื่อ
ความคล่องตัว
โปร่งใส และกระจาย
อํานาจ

-

คุณภาพผลผลิต

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

- มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
- บริษัท โซลูชนั่ คอน
เนอร์

มีการขยายระบบงาน
สารบรรณจาก
ส่วนกลางไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทัง้
มหาวิทยาลัย

-

มีความต่อเนื่อง
แต่ยงั ไม่เสร็จสิ ้น
สมบูรณ์

-

มีความต่อเนื่อง

ฝ่ ายวินยั และนิตกิ าร

ยกร่าง พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ได้ ผา่ นการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้ ว
-

มีผ้ รู ับผิดชอบคือ
- ฝ่ ายบริหาร
- ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา
- ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ไม่มีผ้ รู ับผิดชอบ

ไม่มีผ้ รู ับผิดชอบ

-

-

มีการจัดทํา
ระบบงานสาร
บรรณของ
มหาวิทยาลัยได้
ตามเป้าหมายที่
วางไว้
- ฝ่ ายวินยั และนิตกิ าร
โครงการประสบ
- สํานักงาน
ความสําเร็จตาม
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป้าหมาย

โครงการยังอยูใ่ น
ระหว่างการ
ปรับปรุง และยัง
ไม่คอ่ ยประสบ
ความสําเร็จ
เท่าที่ควร
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38

การมีส่วนร่ วม

กระบวนการ
ด้ านแผน

120

ตาราง 5 (ต่อ)
งานพัฒนา/งานเดิม

41

มีโครงการเพื่อพัฒนา
3 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนา
ระบบคุณภาพภายใน
สํานักงานอธิการบดี
2) โครงการจัดทํา
รายงานการศึกษา
ตนเอง
3) โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร 5 ส

42

กลไก Monitor

- มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ติดตามระบบ
คุณภาพ และ
ทีมผู้ตรวจ
ติดตาม
- มีการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพตาม
ข้ อกําหนดของ
ISO 9002
มีโครงการเพื่อพัฒนา บางโครงการมี
7 โครงการ
การประเมินผล
การดําเนินงาน
และความสําเร็ จ
ของโครงการ

การมีส่วนร่ วม

บุคลากรทุกคนใน
สํานักงานอธิการบดี
และคณะพยาบาล
ศาสตร์

- หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 7
หน่วยงาน
- สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
- หน่วยงานภายนอก
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

- โครงสร้ างการแบ่ง
ส่วนราชการใหม่
ของสํานักงาน
อธิการบดีมีความ
คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
- โครงการของคณะ
พยาบาลศาสตร์
บรรลุผลตามแผนที่
วางไว้
โครงการส่วนใหญ่
ประสบความสําเร็จ
ด้ วยดีและเป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้

- สํานักงานอธิการบดี
มีการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่ เป็ น 8 กอง 21
ฝ่ าย
- สํานักงานอธิการบดีมี
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพตามระบบ ISO
- คณะพยาบาล
ศาสตร์ มีการจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 2 โครงการ
- มีโครงการเพื่อพัฒนา
ทังหมด
้
7 โครงการ
- มีการสร้ างร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทัง้
ภาครัฐและเอกชน
- มีการสร้ างร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา

มีแผนการตรวจ
ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพ
และการเตรี ยม
ระบบ ISO ของ
สํานักงาน
อธิการบดี

- โครงการของ
สํานักงาน
อธิการบดีมี
ความต่อเนื่อง
- โครงการของ
คณะพยาบาล
ศาสตร์ เสร็ จสิ ้น
ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ทุกคณะ/
สถาบัน/สํานัก

-

มีความต่อเนื่อง
และได้ รับการ
ยอมรับจาก
หน่วยงานและ
บุคคลภายนอก
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โครงการที่

กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตาราง 5 (ต่อ)
โครงการที่

43

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

มีโครงการเพื่อพัฒนา 14 ส่วนใหญ่มีการ
โครงการ จาก 14
ประเมินและ
หน่วยงาน
ติดตาม
ความก้ าวหน้ า
ของโครงการ

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

- มีโครงการเพื่อติดตาม มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ตรวจสอบการประกัน
ฝ่ ายวิชาการ
คุณภาพใน 14 หน่วยงาน
- มีคมู่ ือ ดัชนี เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ และ
ฐานข้ อมูลสําหรับการ
ติดตามตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพ
- หลายหน่วยงานได้
จัดทํา SSR และมี
กระบวนการรวมทังระบบ
้
ในการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
- มีการพัฒนาบุคลากร
ด้ านการประกันคุณภาพ

มีสว่ นงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยรวม 10
หน่วยงาน

มีผ้ รู ับผิดชอบ คือ
ส่วนงานในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

บางหน่วยงานมี มีความต่อเนื่อง
การจัดทําแผนกล
ยุทธ์/แผนการ
ติดตามตรวจสอบ
การประกัน
คุณภาพ รวมทัง้
จัดตัง้
คณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินงาน

-

มีความต่อเนื่อง
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- ทุกหน่วยงานใน
- หลายหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ได้ รับการตรวจสอบ
- ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก คุณภาพภายในแล้ ว
- บางหน่วยงานได้ รับ
การตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอกแล้ ว
- บุคลากรมีความ
ตื่นตัวในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- โครงการส่วนใหญ่
ประสบความสําเร็จ
และเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
- บุคลากรมีความรู้
และประสบการณ์ด้าน
การประกันคุณภาพ
มากขึ ้น
44
งานเดิม
หน่วยงานของ
ไม่มีการประเมิน
มหาวิทยาลัย 10
คุณภาพของงาน
หน่วยงาน
หมายเหตุ ช่องที่วา่ งหมายถึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน

ผลผลิต

กระบวนการ
ด้ านแผน
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จากตาราง 5 สรุ ปได้ ว่ามหาวิทยาลัยได้ ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริ หารและการ
พัฒนาโครงสร้ างองค์กรในช่วงปี การศึกษา 2542-2545 จํานวน 7 โครงการ ซึง่ ภาพรวมของโครงการ
ทัง้ 7 ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ มีการดําเนินการเพื่อการปรั บเปลี่ยนเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรั ฐ ดังจะเห็ นได้ จากโครงการจัดทํ า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรั ฐ ซึ่งโครงการ
ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย และยกร่ าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว นอกจากนี ้ยังมีโครงการเตรี ยมการนําร่ องต่างๆ เพื่อก้ าว
ไปสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึง่ มีสว่ นงานในกํากับของมหาวิทยาลัยรวม 10 หน่วยงาน
นอกจากการดําเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ ว มหาวิทยาลัย
ยังได้ จดั ให้ มีระบบการประกันคุณภาพของหน่ วยงานในระดับต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ดังจะ
เห็นได้ จากโครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/สํานัก ซึ่งมีการพัฒนา
โครงการใหม่จํานวน 14 โครงการย่อยจากความร่วมมือของ 14 หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และจาก
การประเมินติดตามผลการดําเนินงานพบว่า โครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็ จและเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ หลายหน่วยงานได้ รับการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกแล้ ว บุคลากรมี
ความตื่นตัว มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ ้น นอกจากนี ้ยังเกิด
การพัฒนาระบบและกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขึ ้นในหลายหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยยังได้ ดําเนินการเพื่อปรั บปรุ งระบบบริ หารและโครงสร้ างองค์ กรใหม่ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากโครงการรื อ้ ปรับระบบโครงสร้ างของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคณบดี/สํานัก/สถาบัน เพื่อดําเนินการประกัน
คุณภาพตามระบบ ISO 9002 ซึง่ มีการจัดทําโครงการใหม่ 3 โครงการย่อย นอกจากนี ้ยังมีโครงการ
จัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้ วยคอมพิวเตอร์ ซึง่ จากการประเมินผลการดําเนินงานพบว่า
โครงการประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ สํานักงานอธิการบดีมีการแบ่งส่วนราชการใหม่
และมี ก ระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพตามระบบ ISO รวมทัง้ มี ก ารขยายระบบงานสารบรรณจาก
ส่วนกลางไปยังหน่วยงานต่างๆ ทังมหาวิ
้
ทยาลัย
ด้ า นการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่อ งตัว มหาวิ ท ยาลัย ได้ ดํ า เนิ น
โครงการปรั บปรุ งระเบี ยบข้ อบังคับ เพื่อความคล่องตัว โปร่ ง ใส และกระจายอํ านาจ แต่จากการ
ประเมินผลการดําเนินงาน พบว่าโครงการยังไม่ค่อยประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร นอกจากโครงการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มหาวิทยาลัยได้ จดั ให้ มีความร่ วมมือกับองค์ กรภายนอก ดังจะเห็นได้
จากโครงการสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตและใน
ภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย ซึง่ มีโครงการเพื่อพัฒนา 7 โครงการย่อยจากความร่ วมมือของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย 7 หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ซึง่ จากการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็ จด้ วยดีและเป็ นไป
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ในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนา โครงสร้ างองค์ กร
โครงการส่วนใหญ่มีผ้ รู ับผิดชอบชัดเจน มีความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
มหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ตาม บางโครงการกลไก การติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานยังไม่ค่อยต่อเนื่ อง และโครงการที่เน้ นความร่ วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศยังมีน้อย
6. การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ทัง้ ในและต่ างประเทศ
การประเมินผลการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์ ในครัง้ นี ้ มีรูปแบบการประเมินแบบมี
ส่วนร่ วมโดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารที่ดแู ลงานกองวิเทศสัมพันธ์ ในช่วงปี การศึกษา 2543 – 2546
และปี การศึกษา 2546- ปั จจุบนั รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ในกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน
หลังจากการสัมภาษณ์ได้ ดําเนินการสรุ ปข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ตามกําหนดกรอบการสรุ ปผลการ
ประเมินดังนี ้
6.1 งานพัฒนาหรื องานภาระเดิม
6.2 กลไกการตรวจสอบ
6.3 การมีสว่ นร่วม
6.4 คุณภาพงาน
6.5 ผลลัพธ์และผลกระทบของงาน
6.6 บุคลากรที่รับผิดชอบ
6.7 การปฏิบตั งิ านตามแผนงาน/โครงการ
6.8 การทําให้ องค์กรยอมรับ และทําต่อเนื่องแม้ มีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ซึง่ ในแต่ละหัวข้ อจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
6.1 งานพัฒนาหรื องานภาระเดิม
กองวิเทศสัมพันธ์มีหน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
6.1.1 ส่ง เสริ ม สนับสนุน และสนองนโยบายหลัก ของมหาวิท ยาลัย โดยการพัฒ นา
การศึกษาให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
6.1.2 ประสานและอํานวยความสะดวก ให้ บริการ และงานพิธีการต่างประเทศ
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6.1.3 จัดทําโครงการร่วมกับต่างประเทศ
6.1.4 ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ
6.1.5 ปฏิบตั งิ านและสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
จะเห็นได้ วา่ หน้ าที่หลักของกองวิเทศสัมพันธ์คือการประสานและอํานวยความสะดวกใน
การประสานงานระหว่างภายในมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศรวมถึงงานพิธีการต่าง ๆ ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการประสานงานกับต่างประเทศ เช่น การร่ างสัญญาหรื อข้ อตกลงร่วมกันระหว่าง
คณะกับมหาวิทยาลัยหรื อองค์กรในต่างประเทศ ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร ที่กล่าว
ว่า “หน้าที ่หลักคื อการประสานงาน เมื ่อคณะเสนอความต้องการมา เราก็ จะไปติ ดต่อให้ในระดับ
มหาวิ ทยาลัยเพือ่ ให้เกิ ดความร่ วมมื อกันในระดับคณะ” การติดต่อประสานงานของกองวิเทศสัมพันธ์
จะมีการประสานงานทังภายในมหาวิ
้
ทยาลัย และมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึง่ การ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศนัน้ มีรูปแบบการประสานงาน 2 รูปแบบคือ
1. การประสานงานโดยการติดต่อผ่าน E-mail เมื่อคณะเสนอความต้ องการ และให้
กองวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการประสานงาน ทางกองวิเทศสัมพันธ์ จะพิจารณามหาวิทยาลัยในคูส่ ญ
ั ญา
ก่อน แล้ วก็จะประสานงานผ่านทาง E-mail ก่อน ซึง่ การประสานงานรู ปแบบนี ้เป็ นจุดแข็งเนื่องจาก
ลดต้ นทุน ลดค่าใช้ จ่ายได้ มาก แต่จดุ อ่อนของการใช้ E-mail คือปั ญหาเกี่ยวกับงานสารบรรณ ดังคํา
สัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร ที่กล่าวถึงการใช้ E-mail ในการติดต่อประสานงานไว้ ว่า “ ส่วน
ใหญ่จะใช้ E-mail คุยกัน แต่ทําให้เกิ ดความยุ่งยากของงานสารบรรณของกองวิ เทศสัมพันธ์ ”
2. การประสานงานโดยการลงไปติดต่อเอง จะใช้ ในกรณีที่เป็ นเบื ้องลึก มีความเร่งด่วน
หรื อเกิดปั ญหาการติดต่อทาง E-mail ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร ที่กล่าวถึงการลงไป
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยเอง “ในกรณี เบื ้องลึกแล้ว เขาต้องการที จ่ ะให้เราร่ างสัญญา ส่วนใหญ่เราจะ
พยายามให้เขาส่งสัญญาทาง E-mail ในบางครั้งถ้ามี ปัญหา คือ เขากํ าลังจะตัดงบประมาณ เรา
ต้องไปเจรจาขอเรื ่องงบประมาณของเรา ซึ่ งมันต้องเป็ นผลกระทบกับเราแน่นอน ถ้าเรานัง่ คอย Email อย่างเดียวก็ไม่ได้ เราก็จะต้องไป บางทีมีคู่แข่ง เช่น มหาวิ ทยาลัยอื น่ เขาอยากได้เหมื อนเรา
และส่วนใหญ่ทีไ่ ปในกรณี ฉกุ เฉิ นจริ ง เหตุจําเป็ นจริ ง ถ้าไม่ไปแล้วเกิ ดความเสียหาย อีกกรณีหนึ่งคือ
เป็ นสัญญาใหม่ เราร่ างเสร็ จพยายามเชิ ญอธิ การบดี แต่มาไม่ได้ อธิ การบดี เราก็ไปไม่ได้ เราก็ต้อง
แบกสัญญาไปให้เขาเซ็น”
ทังนี
้ ้ในการดําเนินการประสานงานนัน้ ส่วนหนึ่งก็ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของคณะต่าง
ๆ ที่ ต้องการพัฒ นาศัก ยภาพของตนในเรื่ องใด กองวิเทศสัม พัน ธ์ ก็ จ ะเข้ าไปช่ ว ยเหลื อตัง้ แต่ต้ น
จนกระทัง่ สิ ้นสุดโครงการ ซึง่ ทุกครัง้ กองวิเทศสัมพันธ์ก็จะให้ แต่ละคณะได้ เรี ยนรู้ไปพร้ อมกันด้ วย แต่
ในบางกรณีกองวิเทศสัมพันธ์ ก็ต้องพิจารณาการให้ ความช่วยเหลือตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
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6.2 กลไกการ Monitor
กลไกการตรวจสอบความก้ าวหน้ าของโครงการต่าง ๆ นัน้ จะอยู่ที่แต่ละคณะ เนื่องจากกอง
วิเทศสัมพันธ์ จะทําหน้ าที่ในการติดต่อประสานงานให้ เมื่อแต่ละคณะมาขอความช่วยเหลือที่กอง
วิเทศสัมพันธ์ และคณะจะส่งรายงานสรุปผลความก้ าวหน้ าของโครงการในแต่ละปี กองวิเทศสัมพันธ์
จะทําหน้ าที่รวบรวม ซึ่งถ้ าหากแต่ละคณะไม่ส่งรายงาน ก็เป็ นผลกระทบโดยตรงต่อการตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าของแต่ละโครงการ ส่วนในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบ
โดยตรงนัน้ เมื่อสิ ้นสุดโครงการก็จะมีการสรุ ปผลตามขอบเขตหน้ าที่รับผิดชอบของบุคลากรในกอง
วิเทศสัมพันธ์
ส่วนในปั ญหาการตรวจสอบและการติดตาม โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะให้ แต่ละคณะมีการส่ง
รายงานผล ตามคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร “เราติ ดตามได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งบาง
คณะมี ความร่ วมมื อทีด่ ี มี การส่งรายงานผล แต่บางคณะติ ดตามอย่างไรก็ไม่ตอบ ซึ่ งเป็ นปั ญหาอยู่
เหมื อนกัน” ดังนันจากการสั
้
มภาษณ์พบถึงปั ญหาในการติดตามและการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของกองวิเทศสัมพันธ์ คือ การประสานงานภายในระหว่างคณะกับกองวิเทศสัมพันธ์ ดังคํากล่าวของ
ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร “การติ ดตามหลายครั้งทําให้ขาดขัน้ ตอนการทํ างาน เช่น สมมติ ว่าเราส่ง
อาจารย์ ไปเรี ยน เมื ่ออาจารย์ เรี ยนจบแล้วเราไม่ได้รับรายงานอี กเลย หลังจากที ส่ ่งไปแล้ว รายงาน
มันจะไปอยู่อีกฝ่ ายหนึ่ง ตรงนีเ้ ราขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของมหาวิ ทยาลัยเอง” หรื อ
ในเรื่ องของการจัดส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ดังคํากล่าวของเจ้ าหน้ าที่ในกองวิเทศสัมพันธ์ ที่พดู
ถึงเรื่ องการจัดส่งเอกสาร “ ปั ญหาเรื ่ องการจัดส่งเอกสาร/หนังสื อเวี ยนให้แต่ละคณะทราบ แต่ก็
พบว่ าบางคณะมี ปัญหาว่ าเราส่งหนังสื อให้ช้า ซึ่ งจริ ง ๆ แล้ว เรามี ระบุวนั ที ่ส่งหนังสื อเวี ยนใน
เอกสาร ซึ่ งล่าช้านัน้ ไม่ได้เกิ ดจากเรา แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าช้าเพราะอะไร เกิ ดปั ญหาตรงจุดไหน”
จากปั ญหาดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์ มีแนวทางการแก้ ไขปั ญหา โดยการให้ เจ้ าหน้ าที่ของ
กองวิเทศสัมพันธ์ เข้ าไปชีแ้ จงหาสาเหตุของปั ญหาและดําเนินการแก้ ไขปั ญหาโดยตรงในคณะที่มี
ปั ญหา ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร “การประสานงานภายในเมื อ่ เกิ ดปั ญหา เมื อ่ ไม่
เกิ ดปั ญหาเราก็ไม่ก้าวก่าย แต่ถา้ เกิ ดปั ญหาเขาจะวิ่ งมา และเคยเกิ ดกรณี ทีว่ ่าเรื ่องได้ดําเนิ นการไป
ตามสัญญาที ่วางไว้ เนื ่องจากว่ าเจ้ าหน้าที ่ของอี กฝ่ ายไม่ ได้ดําเนิ นการตามที ่ระบุไว้ เราต้องส่ง
เจ้าหน้าทีข่ องเราลงไปเคลี ยร์ กบั เจ้าหน้าทีอ่ ีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นการภายใน เพือ่ ให้ลลุ ่วงไป”
แม้ ว่าทางกองวิเทศสัมพันธ์ จะมีหน้ าที่หลักในการประสานงาน แต่ถ้าหากในแต่ละคณะซึ่ง
เป็ นผู้ดําเนินโครงการเองไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องหลักสูตร การวิจยั หรื อการพัฒนาบุคลากรของคณะ ซึง่ ใน
ส่ ว นความก้ าวหน้ าของโครงการจะอยู่ ใ นแต่ ล ะคณะ ดัง นั น้ หากมี ก ารส่ ง สรุ ป โครงการหรื อ
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6.3 การมีส่วนร่ วม
การมีสว่ นร่วมของกองวิเทศสัมพันธ์ ในการดําเนินโครงการต่าง ๆ เป็ นลักษณะการมีสว่ นร่ วม
ของคณะต่าง ๆ ในการส่งโครงการเพื่อให้ กองวิเทศสัมพันธ์ เป็ นผู้ติดต่อประสานงาน โดยการออก
หนังสือราชการ หนังสือรับรอง การติดต่อกับองค์กรในต่างประเทศ การติดต่อประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ เกิดความร่ วมมือในระดับคณะ รวมทังการมี
้
ส่วนร่ วมในการจัดทําแผนของกอง
วิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ ให้ แต่ละคณะมีสว่ นร่วมในการจัดทําแผน ดังนี ้
6.3.1 การออกเอกสารเพื่อให้ ตวั แทนของแต่ละคณะมาร่ วมประชุม แต่การดําเนินการ
ดังกล่าวไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ตัวแทนของแต่คณะที่มาประชุมจะไม่ซํ ้ากันในแต่ละครัง้
ทําให้ การดําเนินงานไม่ต่อเนื่ องส่วนใหญ่ตวั แทนที่มาก็จะพูดถึงแต่ปัญหาแต่ไม่พูดถึงแผน ดังคํา
สัมภาษณ์ ของ ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร “มี เอกสารออกไป ที แรกเราก็ จะมี คณะกรรมการกองวิ เทศ
สัมพันธ์ ซึ่ งแต่ละคณะจะส่งผู้แทนมาประชุม ผู้แทนมาประชุมไม่ซํ้าหน้า เมื ่อมาทุกครั้งจะพูดถึ ง
ปั ญหาแต่ไม่ ได้พูดถึ งแผน ในที ่สุดก็ ไปไม่ รอดก็ เลยหยุดการประชุม แต่การประชุมดี ที่ว่าได้รับรู้
ปั ญหา แต่ปัญหาเป็ นปั ญหาซํ้ าซ้อน แล้วปั ญหาแก้ไปเรี ยบร้อยแล้วแต่เอามาพูดซํ้ าอย่างเดิ ม”
6.3.2 การจัด เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ที่ ค ณะ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อนํ า ข้ อมูล มา
กําหนดแผนและปรับปรุ งพัฒนางาน และได้ จดั ทําเป็ น CD บทบาทหน้ าที่และแผนของคณะอย่างย่อ
ๆ ดัง คํ า สัม ภาษณ์ ของ ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร “เราเคยส่ง ผู้เ ชี ่ยวชาญออกไปสัม ภาษณ์ ทุก คณะ
เพื ่อที ่จะไปถามว่ า ทิ ศทางนโยบายของแต่ละคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ งของกองวิ เทศสัมพันธ์ เขา
ต้องการอะไร อยากได้อะไร อยากทํ าอะไร ใช้เวลา 1 ปี ก็ยงั รวบรวมไม่ครบ ในทีส่ ดุ ก็จดั ทํา CD
พูดถึงบทบาทหน้าที แ่ ละแผนอะไรของคณะอย่างย่อ ๆ สําหรับเอาไปแจกจ่ายแนะนําให้กบั เมื องนอก
รู้”
6.3.3 การให้ คณะมีสว่ นร่วมในการจัดทําแผน กองวิเทศสัมพันธ์จะให้ ทางคณะกําหนดแผนที่
สอดคล้ องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร “ วางแผนแต่
ละปี เราวางแผนตามแผนแม่บท แต่ในขณะเดี ยวกันเราก็ตอ้ งมี ความร่ วมมื อระดับคณะ บางครั้งเรา
ต้องขอแผนตัง้ แต่ตน้ ปี เพือ่ ที จ่ ะมาวางแผน เขาให้ไม่ได้ บางทีให้เรามา 1 เดื อน ก็ O.K ว่าต้องการ
อย่างนี ้ เราต้องมี ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้พร้ อมเสมอ ว่าไปก็ เป็ นหน้าที ่หลักของกองวิ เทศสัมพันธ์ ที ่
จะต้องช่วยประสานงานให้งานสําเร็ จลุล่วงไปในระดับมหาวิ ทยาลัย และระดับคณะ”
นอกจากการมี ส่วนร่ วมในด้ านการจัดทํ าแผนแล้ ว กองวิเทศสัมพันธ์ ยังมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นงานโครงการพิเศษต่า ง ๆ ของมหาวิทยาลัย และยัง มีส่วนร่ วมในการประสานงานระดับ
นโยบายต่างประเทศ โดยภายใต้ การดูแลของอธิการบดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ซึ่งมี
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6.4 คุณภาพของผลผลิต
เริ่ มจากวิสยั ทัศน์ของกองวิเทศสัมพันธ์ ซึง่ มีความมุ่งหวังเพื่อเป็ นหน่วยงานชันนํ
้ าที่สามารถ
เป็ นกําลังของมหาวิทยาลัยในเรื่ องของการต่างประเทศได้ วิธีการต่างๆถูกนํามาใช้ เพื่อให้ การติดต่อ
ประสานงานบรรลุผลสําเร็ จ มีความสะดวกรวดเร็ ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ E-mail
การติดต่อด้ วยตนเองในกรณีที่จําเป็ น นอกจากนี ้การปฏิบตั ิงานตามแผนงานหรื อโครงการต่างๆอยู่ใน
ระดับที่บรรลุผลสําเร็ จ ถึงแม้ จะไม่ครบ 100% เพราะมีข้อจํากัดเรื่ องศักยภาพของแต่ละคณะที่ไม่
สามารถจะดําเนินการได้ ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซึง่ ก็จะมีการชะลอโครงการย่อยเหล่านัน้
แต่ในระดับแผนยุทธศาสตร์ หลักก็ยงั คงไว้ และพยายามสานต่อโครงการเมื่อคณะเหล่านัน้ มีความ
พร้ อมในการดําเนินการ
6.5 ผลผลิต
ด้ วยลักษณะงานของกองวิเทศสัมพันธ์เป็ นงานที่จะต้ องติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดช่วงเวลานับตังแต่
้ ปี 2543 ถึง 2546 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ ให้ ความ
ร่ วมมือกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย องค์กรทางการศึกษาอื่นๆทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ใน
การดําเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 53 โครงการ ซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ โครงการที่ 46 ความร่วมมือในด้ านการจัดทําหลักสูตร จํานวน 19 โครงการ
2. กลุม่ โครงการที่ 47 ความร่วมมือในด้ านการทําวิจยั จํานวน 9 โครงการ
3. กลุม่ โครงการที่ 48 การส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างองค์กร จํานวน 25 โครงการ
รายละเอียดการดําเนินโครงการ ในช่วงระหว่างปี การศึกษา 2543- 2546 ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ได้ มีสว่ นร่วมในการประสานงานและดําเนินโครงการดังตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงจํานวนโครงการระหว่างปี 2543 - 2546
ลําดับ

โครงการหลัก

1

การจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบัน
ชันนํ
้ าในต่างประเทศ
การส่งเสริมการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ใน
มหาวิทยาลัยชันนํ
้ าในต่างประเทศ
การส่งเสริมการรับและการแลกเปลี่ยนนิสติ
กับต่างประเทศทังในหลั
้
กสูตรปกติและ
หลักสูตรนานาชาติ
การส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศใน
กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ

2
3

4

จํานวนโครงการในระดับคณะ/กอง (โครงการ)
ปี 2543 ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546
4
9
3
4
-

3

3

4

1

2

1

4

-

10

3

5

จากตาราง 6 เป็ นการพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่ง
โครงการที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี บางโครงการมีการรายงานผลต่อเนื่อง บางโครงการเป็ นโครงการใหม่ที่
จัดทําขึ ้นในแต่ละปี ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้ วย คณะต่าง ๆ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
กองวิเทศสัมพันธ์ และบัณฑิตวิทยาลัยจะพบว่า ผลการดําเนินโครงการมีดงั นี ้
6.5.1 บางโครงการมี ก ารหยุด ชะงัก หรื อ ไม่ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
โครงการเปิ ดรั บสมัครระดับบัณฑิ ตศึก ษา(ภาษาอัง กฤษ)ของคณะพลศึก ษา เนื่ อ งจากมี จํา นวน
ผู้สมัครน้ อยในปี การศึกษา 2543 จึงดําเนินการประชาสัมพันธ์ตอ่ ในปี การศึกษา 2544 ได้ จดั ทํา
หลักสูตรร่วมกับสถาบันชันนํ
้ าในต่างประเทศ ก็มีคนสมัครจํานวนน้ อย จึงไม่ได้ ดําเนินการต่อ
6.5.2 บางโครงการมี การรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง เช่น โครงการจัดทํ า
หลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชันนํ
้ าในต่างประเทศ ของคณะเภสัชศาสตร์ หรื อโครงการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) ของ
สถาบันวิจยั ฯ เป็ นต้ น
จะเห็นได้ วา่ โครงการที่คณะ/สถาบัน /กอง นําเสนอมายังกองวิเทศสัมพันธ์ มีทงโครงการที
ั้
่
มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และโครงการที่หยุดชะงักหรื อไม่ได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ทาง
คณะ/สถาบัน/กอง ควรมีการรายงานความก้ าวหน้ าหรื อปั ญหาอุปสรรคให้ ทางกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการประสานงานหรื อติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่อไป
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ดังคําสัมภาษณ์ ของ ดร. สุทสั สี สมุทรโคจร ในเรื่ องการปฏิบตั ิตามแผนของกองวิเทศ
สัมพันธ์ “การปฏิ บตั ิ ตามแผนได้หมด แต่ว่าจะไม่เต็มร้อย ไม่เต็มสักแผน เพราะว่าบางอย่างในเรื ่อง
ของการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ให้ได้ถึง 100 คน แต่ทําไม่ได้ คื อสามารถเพิ่ มนักศึกษาให้ได้เป็ น
Double แต่ทําไม่ได้เนื อ่ งจากมี ข้อจํ ากัดในการจัดการหน่วยกิ ต ในการตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักเรี ยนทีเ่ ข้ามาสอบทีเ่ ป็ นปั ญหาอย่างยิ่ ง คื อนักศึกษาต่างชาติ ตอ้ งมาเรี ยนเป็ นภาษาไทย คณะไม่
สามารถรองรับนักศึกษาได้ ไม่สามารถเปิ ดโปรแกรมทีส่ อนภาษาอังกฤษล้วน ๆ ได้ จึ งเปลี ย่ นมาจัด
สอนภาษาไทยให้กบั นักศึกษาต่างชาติ ทีจ่ ะมาเป็ นนักศึกษาของ มศว โครงการนี ไ้ ด้ผลค่อนข้างดี
เราใช้วิธีนีก้ ็สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น”
6.6 ผู้รับผิดชอบ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของกองวิเทศสัมพันธ์ในปั จจุบนั
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
*รศ. ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
* ดร.ปานพิมพ์ เชื ้อพลากิจ
1) หัวหน้ างานความร่วมมือกับต่างประเทศ
* นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง
2) หัวหน้ างานพิธีการต่างประเทศ
* นางสาวอัมพิกา หล่อหลอม
3) หัวหน้ างานโครงการพิเศษนานาชาติ
* นางสาวปราณี บุระคํา
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน แบ่งเป็ นโซนต่างๆดังนี ้
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(1) เอเชีย
• ญี่ปนุ่ (นางสาวปราณี บุระคํา)
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “อาเซียน” (นางสาวอัมพิกา หล่อหลอม)
• เอเชียกลาง/ใต้ (นางสาวมาลิน เดชติศกั ดิ)์
(2) ยุโรป จีน ละตินอเมริกา (นายสมพงษ์ วรรธนภาคย์)
(3) อเมริ กาและเกาหลี (นายธนินท์ ชะออน)
(4) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง)
(5) องค์การระหว่างประเทศ(นางสาวมาลิน เดชติศกั ดิ/์ นางบุปผชาติ ตรี ทศ)
งานพิธีการต่างประเทศ (บุคลากรทุกคน)
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งานนักศึกษาต่างชาติ (นางสาวปราณี บุระคํา)
งานลูกจ้ างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ(นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง/นางสาวมาลิน เดชติศกั ดิ)์
งานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(นางสาวปราณี บุระคํา)
งาน ISO (นางสาวอัมพิกา หล่อหลอม/นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการประหยัดพลังงาน(นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง)
งานโครงการพิเศษนานาชาติ
• โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรไทยกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ต่างประเทศ U-MAP (นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง)
• โครงการ Thailand – Australia Science Project – TASEAP (นางสาวเนตรดาว
ณ พัทลุง)
• โครงการ Thai University Administrators Shadowing- TUAS (นางสาว
อัมพิกา หล่อหลอม)
• โครงการให้ นัก วิ ช าการไทยที่ อ ยู่ต่ า งประเทศกลับ มาพัฒ นาอุด มศึก ษาไทย
ATPAC-ATPIJ –ATPER (นางสาวอัมพิกา หล่อหลอม)
งานสารบรรณและพัสดุ (นางบุปผชาติ ตรี ทศ)
งานบุคคล (นางสาวปราณี บุระคํา)
งานเลขานุการ (นายธนินท์ ชะออน/นางบุปผชาติ ตรี ทศ)
งานการเงินและบัญชี (นางสาวอัมพิกา หล่อหลอม/นางสาวปราณี บุระคํา)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (นางบุปผชาติ ตรี ทศ)
Visitor’ s Residence (นางบุปผชาติ ตรี ทศ)
ส่วนในช่วงปี การศึกษา 2543 – 2546 เป็ นช่วงที่ท่านอธิการบดีเป็ นคนดูแลงานกองวิเทศ
สัมพันธ์ และปั จจุบนั ผู้ที่ดแู ลกองวิเทศสัมพันธ์คือท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด้ วยภาระงานของ
กองวิเทศสัมพันธ์ ที่มีจํานวนมาก แต่บุคลากรในกองวิเทศสัมพันธ์ มีจํานวนที่จํากัด แต่ก็มีระบบ
บริ หารจัดการภายในที่ดี ทําให้ งานมีระบบและดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เนื่องจาก
6.6.1 ศักยภาพของบุคลากร บุคลากรในกองวิเทศสัมพันธ์มีจํานวน 9 คน ลาศึกษาต่อ 1
คน แบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบตามภาระงาน เช่น งานความร่ วมมือระหว่างประเทศ จะแบ่งเขต
รับผิดชอบ โซนเอเชีย ประเทศญี่ปนุ่ (นางสาวปราณี บุระคํา) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “อาเซียน”
(นางสาวอัมพิกา หล่อหลอม) เอเชียกลาง/ใต้ (นางสาวมาลิน เดชติศกั ดิ์) เป็ นต้ น ซึง่ บุคลากรแต่ละคน
รับผิดชอบภาระงานหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น คุณเนตรดาว มีหน้ าที่รับผิดชอบเช่น งานความ
ร่ วมมือต่างประเทศ โซนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ งานลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ISO
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการประหยัดพลังงาน งานโครงการพิเศษ เป็ นต้ น ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
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6.6.2 การทํางานเป็ นทีม เนื่องจากบุคลากรของกองวิเทศสัมพันธ์มีจํานวนน้ อย แต่ภาระ
งานค่อนข้ างมาก ดังนันในการทํ
้
างาน จะเป็ นการทํางานเป็ นทีม แม้ จะมีหวั หน้ างาน แต่บางงาน
อาจให้ ลกู น้ องหรื อเจ้ าหน้ าที่คนอื่นที่อยูใ่ นกองวิเทศสัมพันธ์มาเป็ นหัวหน้ างาน/โครงการ เพื่อให้ ทกุ คน
ได้ แสดงความสามารถในการทํางาน ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.ปานพิมพ์ เชื ้อพลากิจ กล่าวไว้ วา่ “คุณ
เนตรนภาเป็ นหัว หน้ า งานความร่ ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศ หากจะมี ก ารดํ า เนิ น การร่ ว มมื อ กับ
ต่างประเทศ ซึ่ งจัดทํ าเอกสารเสนอต่อท่านรองอธิ การบดี เห็นชอบ ต่อจากนัน้ คุณเนตรดาวเป็ น
หัวหน้างานนี ้ แต่ว่าคุณสมพงษ์ ไม่ได้เป็ นหัวหน้างาน แต่ว่าหัวหน้างานดูคนเดี ยวไม่ไหว เราเลย
มอบงานแถบจี นให้คณ
ุ สมพงษ์ ดูแล เพราะฉะนัน้ เวลามีงาน เซ็นสัญญาความร่ วมมื อ คุณเนตรดาว
ก็ตอ้ งมาช่วยกับคุณสมพงษ์ และหลังจากนัน้ คนอืน่ ก็จะลงมาเป็ นลูกน้องทัง้ หมดเลย”
6.7 กระบวนการด้ านแผน
กองวิเทศสัมพันธ์มีแนวทางการจัดทําแผน ดังนี ้
6.7.1 แผนหลักของกองวิเทศสัมพันธ์
- การกําหนดแผนหลักตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
กองวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดทําแผน โดยยึดตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย แล้ วจึง
มากําหนดเป็ นแผนของกองวิเทศสัมพันธ์
- การกําหนดแผนย่อย
ในกรณีที่แผนแม่บทของมหาวิทยาลัยกําหนดในการพัฒนาศักยภาพของคณะหรื อ
การพัฒนานิสิตนักศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ จะต้ องประสานขอข้ อมูลจากคณะเพื่อนํามากําหนดเป็ น
แผนย่อยของกองวิเทศสัมพันธ์
ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจรเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบตั ิ “การ
กําหนดแผน ดูตามแผนใหญ่ของมหาวิ ทยาลัย แผนกลยุทธ์ ของมหาวิ ทยาลัยว่ามี แผนอย่างไร ต้อง
พัฒ นาอย่ า งไร ด้ า นไหนบ้ า ง กองวิ เ ทศสัม พัน ธ์ ต้ อ งมาทํ า งานเพื ่ อ ให้ รั บ กับ แผนใหญ่ ข อง
มหาวิ ทยาลัย เพราะต้องมี การกํ าหนดแผนของมหาวิ ทยาลัยก่อน ในแผนแม่บทต้องมี การพัฒนา
อาจารย์ ให้ไปเรี ยนปริ ญญาเอกเพิ่ มขึ้ น แผนการรับนิ สิตต่างชาติ มากขึ้ น ซึ่ งเกี ่ยวข้องกับกองวิ เทศ
สัมพันธ์ ในตอนนี ้ความต้องการของมหาวิ ทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์ ในด้านไหนบ้าง ในสาย
อะไรบ้าง ในเรื ่องการรับนักศึกษาต่างชาติ ให้มากขึ้นจะทําอย่างไร แล้วเราไปรวบรวมข้อมูลจากคณะ
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6.7.2 โครงการพิเศษที่นอกเหนือจากแผนหลักของกองวิเทศสัมพันธ์
โครงการพิเศษ หมายถึงโครงการที่ดําเนินการนอกเหนือจากโครงการตามแผนหลักของกอง
วิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากในช่วงที่อธิการบดีรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลงานกอง
วิเทศสัมพันธ์ ดังนันจึ
้ งทําให้ มีโครงการพิเศษเกิดขึ ้นมากมาย ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ มหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ทําให้ มหาวิทยาลัยทังในประเทศและต่
้
างประเทศรู้ จกั มศว มากยิ่งขึ ้น ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทสั สี
สมุทรโคจร ที่กล่าวไว้ ว่า “ โครงการพิ เศษมี มาก สมัยก่อนไม่ค่อยมี แต่ทีผ่ ่านมามี มาก แต่สิ่งทีด่ ี
คื อ ทํ าให้ชื่อเสี ยงของมหาวิ ทยาลัยเข้ม แข็ งมากขึ้ น ทัง้ ภายในและภายนอก เพราะว่ าเขาเห็ น
ศักยภาพของเรา เราสามารถรองรับได้ รับมื อได้ แต่ที่จริ งปั ญหาภายในของเราก็มี แต่ว่าเราต้อง
ดันทุรังทําให้ได้ดียงั ไงชื อ่ เสียงของมหาวิ ทยาลัยย่อมไม่เสีย ทําให้ มศว มี ชือ่ เสียงแทบทุกสาขา เรา
ต้องดันภายในของเราเองให้ดูดี ให้มนั ชัดเจน และต่อเนื ่องให้ได้ ซึ่ งค่อนข้างเหนื ่อยไม่ใช่งานใน
หน้าทีเ่ รา แต่ตอ้ งทําเป็ นเจ้าของการผลักดันให้องค์กรภายในของเราเอง” จากมุมมองนี ้แสดงให้ เห็น
ว่า ในการจัดทําโครงการพิเศษนันส่
้ งผลดีให้ กบั มหาวิทยาลัย แต่อีกมุมหนึ่งคืออาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ภายในของมหาวิทยาลัย แต่ทางเจ้ าหน้ าที่ของกองวิเทศสัมพันธ์ กับมีความคิดเห็นว่า การจัดทํา
โครงการพิเศษ ทําให้ มีงานทํา สนุกกับงาน ไม่น่าเบื่อ ดังคําสัมภาษณ์ของเจ้ าหน้ าที่ของกองวิเทศ
สัม พัน ธ์ ที่ ว่ า “ในช่ ว งที่ คุณ หญิ ง เป็ นอธิ ก ารบดี งานเยอะมาก โครงการมากขึ น้ มี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกับต่างประเทศมากขึ ้น งานเห็นเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น งานเยอะ ทําให้ สนุกกับงาน”
6.7.3 การใช้ งบประมาณตามแผนที่กําหนดไว้
กองวิเทศสัมพันธ์มีการบริ หารจัดการงบประมาณ โดยการประหยัด ลดต้ นทุน เช่น การใช้
E-mail ในการติดต่อสื่อสาร แทนที่จะใช้ โทรศัพท์หรื อลงไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเอง จึง
ทํ า ให้ ง บประมาณบางครั ง้ มี ก ารใช้ ง บไม่ เ คยเต็ ม ดัง คํ า สัม ภาษณ์ ข อง ดร.สุทัส สี สมุท รโคจร
กล่าวถึงต้ นทุนไว้ ว่า “ พูดง่าย ๆ คื องบประมาณทีน่ ี ไ่ ม่เคยใช้เต็ม พอถึงเวลาทีเ่ ราบริ หารจัดการ
เราสามารถลดต้นทุนได้ คือบางอย่างเราได้จดั สรรไว้จากภายนอก เราสามารถหมุนเวี ยนต่อรองกับ
เขา ทํ าให้งบประมาณของเราลดได้มาก อี กอย่างหนึ่ งมี การตัง้ งบประมาณไว้และใช้ไม่ถึงแล้วถูก
ปรับ ขณะนีพ้ ยายามลดต้นทุน บางอันตัง้ ไว้เต็มพิกดั ไว้ก่อน เช่น ตัง้ ไว้ว่าไปเมื องนอก 10 ครั้ง แต่
เราไปจริ ง ๆ 3 ครั้ง นัน่ คือการลดต้นทุน สือ่ สารทาง E-mail ต่อรองกับเขา คื อไม่จําเป็ นก็ไม่ตอ้ ง
ไป งานมากแต่ใช้เงิ นน้อย ภูมิใจ”
6.8 การทําให้ องค์ กรยอมรั บ และทําอย่ างต่ อเนื่อง แม้ มีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ในส่วนของความพยายามในการทําให้ องค์กรยอมรับการปฏิบตั ิงานนัน้ เป็ นการตระเตรี ยม
เรื่ องการติดต่อประสานงาน และหาทางสนับสนุน เช่น หางบประมาณ เพื่อให้ คณะสามารถดําเนินงาน
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นอกจากนี ใ้ นการดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งแม้ มี ก ารเปลี่ ย นผู้ บริ ห าร จากการสัม ภาษณ์
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ทงั ้ สองท่าน คือ ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร และ ดร.ปานพิมพ์ พบว่า
กองวิเทศสัมพันธ์ได้ มีการดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง แม้ ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้บริ หาร ภาระงาน
เดิมก็ยงั คงดําเนินการอยู่ และมีการพัฒนางานจากภาระงานเดิมของผู้บริ หารแต่ละท่าน เช่น จาก
การสัมภาษณ์ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร ถึงการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กําหนดไว้ ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร
ได้ กล่าวไว้ ในเรื่ องการรับนิสิตต่างชาติเข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยทําได้ ไม่ถึง 100% เพราะบางคณะ
ไม่ส ามารถรั บ นิ สิ ต เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถที่ ส อนเป็ นภาษาอัง กฤษได้ ใ นทุก รายวิ ช า และจากการ
สัมภาษณ์ ดร.ปานพิมพ์ ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ในปั จจุบนั พบว่า มีแนวโน้ มในการเปิ ดสอน
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนิสติ ทังภายในและต่
้
างประเทศ
7. การประเมินผลตามนโยบายการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
กรอบนโบยายการปรั บ เปลี่ ย นภาพลัก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ประกอบด้ ว ยโครงการ 7
โครงการ คือ โครงการ 49 – 55 ดังตาราง 6
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ตาราง 7 การวิเคราะห์โครงการ 49 – 55 ด้ านการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหา ตามมิตของการประเมิ
ิ
น 8 ด้ าน
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กระบวนการ
ด้ านแผน

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

- คณาจารย์ บุคลากร
นิสติ ของมหาวิทยาลัย
- ฝ่ ายวิชาการและฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม
- บุคลากร นิสติ จาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
- สื่อสารมวลชน:
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
- ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ าย
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ฝ่ ายบริหาร
และฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
- คณาจารย์ บุคลากร
นิสติ ของมหาวิทยาลัย
- บุคคลภายนอกที่มี
ความสนใจ
- มีการเชิญผู้สงู อายุ
มาร่วมในพิธีของ
มหาวิทยาลัย

-

- มีการจัดงานวัน
สมเด็จพระเทพฯ
- มีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติใน
หลวง
- มีการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย ครัง้
ที่ 27
- มีการจัดงานวัน
สมเด็จพระเทพฯ
- มีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติใน
หลวง

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ฝ่ ายวิชาการ
และฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

-

การดําเนิน
กิจกรรมเสร็จ
สิ ้นภายใน
ระยะเวลา

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ฝ่ ายวิชาการ

-

การดําเนิน
กิจกรรมเสร็จ
สิ ้นภายใน
ระยะเวลา

49

มีโครงการใหม่ 3
โครงการ

-

50

งานพัฒนา 2 งาน คือ
- งานวันสมเด็จ
พระเทพฯ
- นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติในหลวง

-

ไม่มีการประเมิน
คุณภาพของงาน
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กลไก Monitor
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ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

โครงการใหม่ 3
โครงการ

-

มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า กิจกรรมของ
และผู้สงู อายุ
มหาวิทยาลัยได้ รับ
การเผยแพร่ตอ่
สาธารณชนและสื่อ
ต่างๆ มากขึ ้น

52

มีการจัดทําโครงการ
ใหม่ 8 โครงการ

-

1) มหาวิทยาลัย 4
หน่วยงาน:
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
- ฝ่ ายส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

- กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยได้ รับ
การเผยแพร่ตอ่
สาธารณชนและสื่อ
ต่างๆ มากขึ ้น

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ความร่วมมือ/
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า
เช่น คืนสูเ่ หย้ า รดนํ ้าดํา
หัว การพบปะรุ่นพี่รุ่นน้ อง
- มีการจัดทําหนังสือที่
ระลึกวันมหาวิทยาลัย
- มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือ/
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชมรม
ผู้สงู อายุ
- มีโครงการใหม่ 8
โครงการ
- มีการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลทางสื่อต่างๆ
ได้ แก่ การจัดทํา
วารสาร จุลสาร

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
และฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

-

การดําเนิน
กิจกรรมเสร็จ
สิ ้นภายใน
ระยะเวลา

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
และฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

-

- บางโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
เสร็จสิ ้นภายใน
ระยะเวลา
- บางโครงการมี
ความต่อเนื่อง
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กระบวนการ
ด้ านแผน
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ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการที่

งานเดิม คือ
การปรับปรุง
กฎระเบียบข้ อบังคับ

กลไก Monitor

-

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

2) คณะ/หน่วยงาน 4
คณะ:
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะพลศึกษา
- คณะศิลปกรรม
- คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
3) บุคลากร นิสติ ของ
มหาวิทยาลัย
4) ผู้สนใจภายนอก
มหาวิทยาลัย

- นิสติ ได้ ฝึก
ประสบการณ์
- ทุกสื่อได้ รับความ
สนใจเป็ นที่พอใจ

มหาวิทยาลัย หอพัก
นิสติ

ไม่มีการประเมิน
คุณภาพของงาน

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

-

-

Website สื่อ
กระจายเสียง และ
สื่อกลางแจ้ ง เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลแก่
ผู้สนใจ
136
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งานพัฒนา/งานเดิม

กระบวนการ
ด้ านแผน

- มีการปรับปรุงระเบียบ
ข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการ
พัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
- มีการปรับปรุง
กฎระเบียบข้ อบังคับของ
หอพัก

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม
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ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ
ด้ านแผน

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง

งานเดิม คือ
การปรับปรุงตึก 3 ให้
เป็ นพิพิธภัณฑ์
การศึกษา

มีการประเมิน มหาวิทยาลัย
ความสําเร็ จของ
โครงการตาม
แผน

การดําเนินโครงการ มีการปรับปรุงตึก 3 ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบ
บางปี ล่าช้ ากว่าแผน เป็ นพิพิธภัณฑ์
คือ
ฝ่ าย
ที่กําหนดไว้
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ ายแผนและ
พัฒนา ฝ่ ายการ
คลังและ
บุคลากร และ
ฝ่ ายอาคาร
สถานที่

-

มีความต่อเนื่อง

55

- มีการคิดโครงการ
ใหม่ 25 โครงการ
- มีโครงการเดิม 1
โครงการ

มีการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน/
ความสําเร็ จใน
บางโครงการ

- นิสติ มีระเบียบวินยั
ในตนเองมากขึ ้น
- นิสติ ได้ รับความรู้
ทางจิตวิทยาและ
สามารถนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้
- นิสติ มีความพึง
พอใจในโครงการ

-

- บางโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
เสร็จสิ ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- บางโครงการมี
ความต่อเนื่อง

- นิสติ ทุกคณะใน
มหาวิทยาลัย
- ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย
- ฝ่ ายกิจการนิสติ

- มีการคิดโครงการ
ใหม่ 25 โครงการ คือ
1) โครงการจากฝ่ าย
กิจการนิสติ 22
โครงการ
2) โครงการจากคณะ
วิทยาศาสตร์ 1
โครงการ

มีผ้ รู ับผิดชอบ
คือ
ฝ่ ายกิจการนิสติ
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ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการที่

งานพัฒนา/งานเดิม

กลไก Monitor

การมีส่วนร่ วม

คุณภาพผลผลิต

ผลผลิต

หมายเหตุ ช่องที่วา่ งหมายถึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน

การทําให้ องค์ กร
ยอมรั บ และทํา
อย่ างต่ อเนื่อง
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- นิสติ มีความเข้ าใจ 3) โครงการจากคณะ
และความผูกพันต่อ สังคมศาสตร์ 2
สถาบัน
โครงการ
- มีโครงการเดิม 1
โครงการจากฝ่ าย
กิจการนิสติ
- นิสติ มีโอกาสทํา
กิจกรรมและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั
ชุมชนต่างจังหวัด
- นิสติ มีโอกาสพัฒนา
ตนเองทังด้
้ านความรู้
จิตใจ และสังคม

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ
ด้ านแผน
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จากตาราง 7 สรุ ปได้ ว่ามหาวิทยาลัยได้ ดําเนินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในช่วงปี การศึกษา 2542-2545 จํานวน 7 โครงการ ซึ่งภาพรวมของโครงการทัง้ 7 ได้
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า มหาวิ ท ยาลัย ให้ ดํ า เนิ น การได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่อ เผยแพร่ ผลงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ ประชาคมทังภายในและภายนอกได้
้
ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จาก
โครงการใหม่ 5 โครงการ ได้ แก่ โครงการฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในงานวัน
สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 27 และรายการโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. โครงการ
จัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ การประชุม สัมมนา ฯลฯ โครงการส่งเสริ มความร่ วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า
ต่างๆ ของ มศว และชมรมผู้สงู อายุในการจัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานวิชาการ
ดีเด่น และบุคลากรดีเด่น รวมทัง้ กิ จกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทัง้ ภายในและต่างประเทศ และ
โครงการจัดให้ ตกึ 3 เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา ซึง่ มีการพัฒนาโครงการย่อยขึ ้นมารวมทังหมด
้
16
โครงการ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว นทั ง้ บุ ค ลากร นิ สิ ต ภายในมหาวิ ท ยาลัย
บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และสื่อสารมวลชน จากการประเมินผลการดําเนินงานพบว่า โครงการส่วน
ใหญ่มีการจัดกิจกรรมแล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ รับการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนและสื่อต่างๆ มากขึ ้น นิสติ ได้ ฝึกประสบการณ์ และทุกสื่อได้ รับความสนใจเป็ นที่พอใจ
นอกจากการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ผลงานและกิจกรรมแล้ ว มหาวิทยาลัยยังได้ ส่งเสริ ม
ให้ นิสิตมีบทบาทในการปรั บเปลี่ ยนภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย โดยได้ จัดโครงการส่งเสริ ม
กิจกรรมของนิสติ เพื่อสร้ างความรักความผูกพันกับสถาบันและสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มี
การคิดโครงการใหม่ 25 โครงการย่อย ซึง่ เป็ นโครงการจากฝ่ ายกิจการนิสิต 22 โครงการ และโครงการ
จากคณะ 3 โครงการ ได้ รับความร่วมมือจากนิสติ ทุกคณะในมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก จากการ
ประเมินผลการดําเนินงานพบว่า โครงการประสบความสําเร็ จ นิสิตมีระเบียบวินยั ในตนเองมากขึ ้น
ได้ รับความรู้ทางจิตวิทยาและสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ มีความพึงพอใจในโครงการ มีความ
เข้ าใจและความผูกพันต่อสถาบัน มีโอกาสทํากิจกรรมและสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนต่างจังหวัด และ
มีโอกาสพัฒนาตนเองทังด้
้ านความรู้ จิตใจ และสังคม ซึง่ จะช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ได้ ต่อไปในอนาคต ในด้ านการปรั บปรุ งระเบียบข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินโครงการปรับปรุ ง
ระเบียบข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับของ
หอพัก แต่โครงการนี ้ยังไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
ในการดําเนินงานตามนโยบายการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย โครงการส่วน
ใหญ่ม่งุ เน้ นการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และการส่งเสริ มการ
จัดกิ จกรรมของนิ สิต ซึ่ง ผลการดําเนิ นงานส่วนใหญ่ ประสบความสําเร็ จด้ วยดี อย่างไรก็ ตาม บาง
โครงการยังไม่มีผ้ ูรับผิดชอบอย่างชัดเจน ขาดความต่อเนื่องของการดําเนินงาน และขาดกลไกการ
ติดตามประเมินผล

บทที่ 5
สรุ ปผลการดําเนินงานและข้ อเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ ง
สรุ ปผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของโครงการทังหมด
้
55 โครงการพบว่า มีการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใน 7 ด้ านคือ
1. ด้ านพัฒนาวิชาการ พบว่ามีโครงการจํานวน 24 โครงการที่ดําเนินงานในด้ านนี ้ โดย
พบผลชัดเจนในเรื่ องของการพัฒ นาหลัก สูตร กล่า วคือมี 7 คณะวิชา ได้ แก่ คณะสหเวชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ ได้ มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นิสติ มศว คิดเก่ง
ทําเก่ง ได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้มีโครงการของคณะ สถาบัน สํานัก ที่ดําเนินงานเพื่อการส่งเสริ ม
การทําวิจยั ซึ่งมีทงการจั
ั้
ดตังสถาบั
้
นวิจยั และพัฒนาการเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจยั การพัฒนาและ
ส่งเสริ มนักวิจยั ใหม่ การสร้ างและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการวิจยั การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในวารสาร และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมี
โครงการที่ ส่งเสริ มกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในรู ปแบบต่าง ๆ ด้ วย ซึ่งการ
ดําเนินงานได้ ผลระดับหนึง่
2. ด้ านพัฒนาบุคลากร พบว่ามีโครงการจํานวน 5 โครงการที่ดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ คือ
การจัดสวัสดิการเพื่ อพัฒนาคุณภาพชี วิ ต การส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่าง ๆ ส่วนมากเป็ น
การศึกษาต่อ และการศึกษาดูงาน ส่วนปี 2544 – 2545 จากผลการดําเนินงานในเรื่ องการร่วมประชุมวิชาการ
3. ด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีโครงการจํานวน 4 โครงการที่ดําเนินงาน
ในด้ านพัฒนาเครื อข่ายสื่อสารข้ อมูลและการจัดอุปกรณ์ IT ให้ เพียงพอกับการใช้ งานของบุคลากร
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 9 ระบบ คือ ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบ
พนักงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสถิติข้อมูลมหาวิทยาลัย ระบบ Web-based-Email
ระบบการจัดการข้ อมูลและสื่อมัลติมีเดีย และระบบสารบรรณ เสร็ จเรี ยบร้ อยตามวัตถุประสงค์ และ
ให้ การอบรมบุคลากรเพื่อให้ ความสามารถในการใช้ IT ในการปฏิบตั ิงานการเรี ยนและการรู้ จักดูแล
รักษาอุปกรณ์ มีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวบรวมข้ อมูล
ด้ านการใช้ และข้ อมูลการตังงบประมาณเพื
้
่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาระบบและการรายงาน
สํานักงบประมาณเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณางบประมาณ
4. ด้ านการบริ หารทรัพยากรและการเงิน พบว่ามีโครงการ 4 โครงการที่ดําเนินงานในด้ าน
การพัฒนาระบบบัญชี การทํางบประมาณแบบ PPBS การสร้ างและพัฒนาระบบบัญชีเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเตรี ยมการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิ
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5. ด้ า นการพัฒ นาระบบบริ ห ารและการพัฒ นาโครงสร้ างองค์ ก ร พบว่ า มี โ ครงการ 4
โครงการ ที่ ดําเนิ นงานในด้ านพัฒนางานสารบรรณส่วนกลาง โดยจ้ างบริ ษัทในการทํ าระบบงาน
สารบรรณเพื่อการบริ หารและการประกันคุณภาพ ผลกําลังอยู่ระหว่างทดสอบและแก้ ไขโปรแกรม ได้ มี
การยกร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นําเสนอทบวงมหาวิทยาลัย และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระ 2 แล้ ว ปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับเพื่อความคล่องตัวและการกระจาย
อํานาจ มีการปรับรื อ้ ระบบโครงสร้ างของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ มีการเริ่ มต้ น
การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสํานักงานอธิ การบดี โดยปรับปรุ งโครงสร้ างแบ่งส่วนราชการใหม่
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9000 เริ่ มดําเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง และดําเนินการ
ตรวจพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในแบบ Pre-Assessment Audit
6. ด้ านการพัฒนาความร่ วมมือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ พบว่ามี
โครงการ 7 โครงการ มีการดําเนินงานในด้ านการสร้ างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐ
และเอกชน ในการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 มีการจัดทําหลักสูตรนานาชาติร่วมกับ
สถาบัน ชั น้ นํ า ในต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะพลศึ ก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รวมทัง้
มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายทางวิชาการให้ บคุ ลากรและมีการทําวิจยั ร่ วมกันด้ วย
นอกจากนี ้มีการส่งเสริ มการรับและแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศทังในหลั
้
กสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ
7. ด้ านการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงาน 7 โครงการในด้ าน
การจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี มีหน่วยงาน 8 หน่วยงานดําเนินการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานวิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น รวมทังกิ
้ จกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทังในและ
้
ต่ า งประเทศ โดยเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ กระจายเสี ย ง สื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
สื่อกลางแจ้ ง เช่น ป้ายประกาศ เป็ นต้ น ทุกสื่อได้ รับความสนใจและพอใจจากผู้รับ มีการปรับปรุ ง
อาคาร 3 ให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์การศึกษา มีคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทําโครงการเพื่อส่งเสริ มกิจกรรม
ของนิสติ ในการสร้ างความรักและความผูกพันกับสถาบันและสร้ างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ ง
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาวิชาการ
1.1 การพัฒนาวิชาการด้ านการเรียนการสอน / การผลิตบัณฑิต
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
1.1.1 ควรจะมีการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังเช่น คณาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการให้ มีความรอบรู้ และทันต่อเหตุการณ์ ให้ มากขึน้ เพื่ อเป็ นการพัฒนาความรู้
ความสามารถและเป็ นขวัญกําลังใจในการทํางาน
1.1.2 ควรมี ก ารส่ง เสริ มการสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนที่ ทัน สมัยให้ มากขึน้ จัดโครงการ
ประกวดสื่อดีเด่น เพื่อให้ เกิดบรรยากาศของการสร้ างสรรค์สื่อนวัตกรรมต่างๆ
1.2 การพัฒนาวิชาการด้ านการบริการวิชาการ
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
1.2.1 มหาวิทยาลัยน่าจะจัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ เข้ มเข็งเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียง
1.2.2 ให้ ความสําคัญกับการตังหน่
้ วยงานบริ การให้ มากขึ ้น
1.2.3 น่าจะมีการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ๆ
1.2.4 ส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริ การวิชาการให้ มีความคล่องตัวให้ มากขึ ้น
1.3 การพัฒนาวิชาการด้ านการวิจยั
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
1.3.1 การสร้ างโครงงานวิจยั ที่มีความสําคัญและการแก้ ไขปั ญหาระดับชาติ โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการทําวิจยั โครงการแม่บท โดยนําเอาศักยภาพของคณะต่างๆ มาร่วมกันในการทําวิจยั
1.3.2 สร้ างองค์การและบุคลากรให้ เข้ มเข็ง
1.3.3 ให้ การสนับสนุนที่เป็ นรูปธรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการขอทุนวิจยั จากแหล่ง
ภายนอกให้ มากขึ ้น
1.3.4 ให้ งบประมาณแก่หน่วยงานเพื่อการจัดทําวารสารเผยแพร่ผลงานวิจยั
1.4 การพัฒนาวิชาการด้ านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
- ควรให้ ความสําคัญกับการจัดทําภารกิจหลักในด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ มากขึ ้น
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จากการจัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาการด้ านต่าง ๆ นัน้ มหาวิทยาลัยได้ กําหนด
ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการอย่างชัดเจน และมีการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดทุกโครงการ
โครงการส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยสร้ างขึ ้นใหม่ ซึง่ โครงการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับ
การสร้ างหลักสูตร การปรับปรุ งหลักสูตร การวิจยั การจัดตังหน่
้ วยงาน จะเป็ นโครงการที่มีแผนการ
ดําเนินงานและกลไกการติดตามกํากับดูแลที่ค่อนข้ างชัดเจน และได้ ผลงานเป็ นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ทําไว้ รวมทังคุ
้ ณภาพของงานและกิจกรรมที่ดําเนินการ จากรายงานผลการดําเนินงาน
พบว่า บุคลากร ทังคณาจารย์
้
และนิสิต ได้ รับความรู้ และประสบการณ์ในเชิงวิชาการเป็ นอย่างมาก
สามารถนําความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ และผู้รับบริ การวิชาการที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป หรื อหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องก็มีความพึงพอใจกับกิจกรรมการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยให้ บริ การ
2. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
2.1 มหาวิ ทยาลัยน่ าจะมี กิ จกรรมที่ ขอความร่ วมมื อกับภาคเอกชนที่ ประสบความสําเร็ จ
ในการดําเนินงานเพื่อฝึ กอบรม/พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2 ควรมีการดําเนินการกํ ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2.3 น่าจะมีโครงการสนับสนุนการลาศึกษาต่อ การร่ วมประชุมวิชาการ ฝึ กอบรม และเสนอ
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นการสนับสนุนทรัพยากร และกระตุ้นความตื่นตัวให้ กบั บุคลากร
2.4 ให้ ความสําคัญกับการรักษาคนดี และส่งเสริมคนเก่งให้ มากขึ ้น
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
มีเพียงฝ่ ายแผนและพัฒนาร่ วมกับ
ฝ่ ายวิชาการที่เป็ นผู้ดําเนินงาน น่าจะมีกระบวนการทางแผนร่ วมกับคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สํานัก
อื่นๆ ด้ วย เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็ นธรรม
3. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
3.1 จัดให้ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิ ท ยาลัย อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยเน้ น การประเมิน ความคุ้ม ค่า ในการลงทุน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจดําเนินกิจกรรมต่อไป
3.2 จัดให้ มีโครงการพัฒนาเครื อข่ายและการสนับสนุนทรัพยากรด้ านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
การเผยแพร่หรื อการแลกเปลี่ยนข้ อมูลสารสนเทศให้ กว้ างขวางมากขึ ้นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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3.3 จัดให้ มีโครงการและกิ จกรรมต่างๆ สําหรั บพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความรู้
ความสามารถ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ในการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน
และการทํางานประจําวันอย่างมีประสิทธิผล
3.4 จัดให้ มีองค์กรประสานงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทัง้
ด้ านการจัด การ การเรี ยนการสอน การวิจัย และการบริ ก ารวิชาการ ให้ เป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน
เป็ นมาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรและการเงิน
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
4.1 ควรมีการดําเนินการกํ ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และเปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการ
ติดตามประเมินผลมากขึ ้น
4.2 สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดทังด้
้ านกําลังคน อาคารสถานที่และครุภณ
ั ฑ์
4.3 จัดให้ มีหน่วยงานกลางทํ าหน้ าที่ บริ หารจัดการทรั พย์ สินส่วนกลางและทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 ให้ ความสําคัญกับการวางระบบการดําเนินงานงบประมาณทังในด้
้ านการตังงบประมาณ
้
และการใช้ งบประมาณในแต่ละไตรมาสให้ มากขึ ้น
5. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาระบบบริ หารและการพัฒนา
โครงสร้ างองค์ กร
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
5.1 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการความร่ วมมื อ กั บ องค์ ก รภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการผลิตบัณฑิต โดยร่ วมมือกันดําเนินงานในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ การ
วางแผน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้ างและพัฒนาหลักสูตร การฝึ กอบรม และการวิจยั รวมทัง้
เน้ นให้ มีความต่อเนื่องของโครงการ
5.2 ควรมีการดําเนินการกํ ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
5.3 จัดระบบบริ หารมหาวิทยาลัยโดยกํ าหนดให้ บุคลากรทํางานตามกํ าหนดเวลาที่ได้ รับ
มอบหมาย ไม่จํากัดด้ วยการทํางานตามเวลาราชการ
5.4 ให้ ความสําคัญกับระบบบริ หารบุคคลที่เน้ นการรักษาคนดีมีความสามารถ และจัดวาง
บุคคลได้ อย่างเหมาะสมกับงาน

145

5.5 ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้ มีความ
ยืดหยุ่น มีเสรี ภาพภายใต้ กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รวมทังสามารถใช้
้
ทรัพยากรและฐานข้ อมูลร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ทัง้ ในและต่ างประเทศ
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ หน่วยงานจัดทําหลักสูตรนานาชาติให้ มากขึ ้น
6.2 ให้ ความสําคัญกับโครงการความร่ วมมือในการทําวิจยั และการทํากิจกรรมวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้ มากขึ ้น
6.3 จัดให้ มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการความร่ วมมือและให้ ความช่วยเหลือแก้ ไข
ปั ญหาในการดําเนินงานที่เกิดขึ ้น
7. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
7.1 สนับสนุนให้ มีการจัดโครงการที่ใช้ ศกั ยภาพทางวิชาการให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนให้ มากขึ ้น เนื่องจากจะเป็ นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืน
7.2 สนับสนุนทรัพยากรทุกด้ านอย่างเพียงพอแก่ผ้ มู ีศกั ยภาพในการผลิตผลงานดีเด่น
7.3 ปรับปรุงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
7.4 ส่งเสริมกิจกรรมการรับน้ องให้ เป็ นในทางสร้ างสรรค์ให้ มากยิ่งขึ ้น
7.5 ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมปฐมนิเทศและปั จฉิมนิเทศให้ มากขึ ้น
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนเข้ าร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศและการเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ

แผนงานหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยช่วงปี การศึกษา 2542 – 2545
ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ฯ (พ.ศ.2540 – 2554)
ผู้รับผิดชอบ

ปี การศึกษา
2542 2543 2544 2545

โครงการ

ตามมาตรการข้ อ

1. การพัฒนาวิชาการ
1.1 การพัฒนาวิชาการ
ด้ านการเรี ยนการสอน/
การผลิตบัณฑิต

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรี ยนการสอนโดยมุง่ ให้ นิสติ มศว
คิดเก่ง ทําเก่ง

(2) (3) (7) (8) (9)
(10)

ฝ่ ายวิชาการ

/

/

/

/

2. การพัฒนาสํานักหอสมุดกลาง ให้
(4) (10)
เป็ นเลิศในด้ านการบริการสารสนเทศ
ด้ วยสื่อประเภทต่าง ๆ และเป็ นศูนย์
การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
(3) (7) (8) (9) (10)
3. การพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
หลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์

ฝ่ ายวิชาการ

/

/

/

/

ฝ่ ายวิชาการ

/

/

/

/

หมายเหตุ
1. จํานวนหลักสูตร
- ใหม่
- ปรับปรุง
2. จํานวนกิจกรรม
พัฒนาการเรี ยนการสอน
3. ผลการดําเนินงาน
- คิด
- ทํา
1. เป็ นเลิศด้ านการ
บริการสารสนเทศ
2. เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง
1. จํานวนโครงการ
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นโยบาย

นโยบาย

โครงการ

ตามมาตรการข้ อ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ฝ่ ายวิชาการ

5. การปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิง่ แวดล้ อม มศว ประสานมิตร
ให้ สวย สะอาด ธรรมชาติรื่นรมย์

(5)

ฝ่ ายบริ หาร และ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร (ประสานมิตร)

(5)
และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ฝ่ ายแผนและพัฒนา

6. การสร้ างอาคารเรี ยนและหอพักนิสติ
รวมทังการพั
้
ฒนาพื ้นที่ มศว องครักษ์
เพื่อรองรับนิสติ คณะใหม่ ๆ และนิสติ
ชันปี
้ ที่ 1 ของทุกคณะภายในปี 2545
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4. การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ในแต่ละหน่วยงาน

ปี การศึกษา
หมายเหตุ
2542 2543 2544 2545
/
/
/
/ 1. จํานวนโครงการอบรม
บุคลากรด้ าน
นวัตกรรม
2. จํานวนการซื ้อ
นวัตกรรม
3. จํานวนนวัตกรรม
ที่ผลิต
4. การประเมินผลการใช้
/
/
/
/ 1. จํานวนกิจกรรม
ปรับปรุง
2. การประเมินอาคาร
สถานที่ เพื่อการ
ปรับปรุง/ความพึง
พอใจของบุคคลต่อ
อาคารสถานที่
/
/
/
/

นโยบาย

ตามมาตรการข้ อ
(11)

8. การพัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพ
ให้ มีความเข้ มแข็ง
9. การพัฒนานิสติ ด้ วยกิจกรรมนอก
หลักสูตร โดยเน้ นการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

(13)
(11) (12) (14)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ ายกิจการนิสติ

/

ปี การศึกษา
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ
เฉพาะนิสติ นานาชาติ/
นิสติ ความสามารถพิเศษ
1. จํานวนโครงการ
ปรับปรุงด้ านหลักสูตร
2. จําสนวนโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
รับนิสติ
3. จํานวนโครงการ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน
(รศ.พิศมัย จารุจิตติพนั ธุ์)
1. การพัฒนาบุคลากร
ด้ านการประกัน
คุณภาพ
2. จํานวนกิจกรรมของ
หลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
- เน้ นความรู้
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โครงการ
7. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ใหม่
หลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้
เอื ้อต่อนิสติ นานาชาติ รวมทังนิ
้ สติ ที่
มีความสามารถพิเศษอย่าง
หลากหลาย

นโยบาย

1.2 การพัฒนาวิชาการ
ด้ านการบริ การ
วิชาการ

ตามมาตรการข้ อ

10. การส่งเสริ มการบริ การวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ทังในและนอก
้
สถานที่ในทิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
11. การสนับสนุนการจัดตังศู
้ นย์บริการ
วิชาการให้ มีการบริหารงานนอก
ระบบราชการ
12. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการ
บริ การและการเรี ยนการสอน
13. การประชาสัมพันธ์วางแผน พัฒนา
ประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการบริ การวิชาการ
14. การจัดตังสถาบั
้
นวิจยั และพัฒนา
และการพัฒนาหน่วยงานวิจยั ต่าง ๆ
ในลักษณะหน่วยงานนอกระบบ
ราชการเพื่อส่งเสริ มการทําวิจยั ด้ วย
ระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว

(1-5) (7-9)

ผู้รับผิดชอบ

ปี การศึกษา

หมายเหตุ
- เน้ นเจตคติ
- เน้ นพฤติกรรม

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

/

/

/

/

(5) (7) (8) (9)

ทุกหน่วยงาน

/

/

/

/

(5) (7) (8) (9)

ฝ่ ายวิชาการ

/

/

/

/

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

/

/

/

/

ฝ่ ายวิจยั

/

/

/

/

(6)

(1) (8) (10)
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1.3 การพัฒนาวิชาการ
ด้ านการวิจยั

โครงการ

นโยบาย

ตามมาตรการข้ อ
(2)

17. การสร้ างและพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลการวิจยั
18. การแก้ ไข/ปรับปรุง ระเบียบ
ข้ อบังคับให้ เอื ้อต่อการวิจยั
19. การส่งเสริมการวิจยั ประเภทชุด
โครงการในทิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย รวมทังการวิ
้
จยั และ
พัฒนาประเภท action research
20. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในวารสาร
21. การส่งเสริมการจัดประชุมทาง
วิชาการและการไปประชุมวิชาการ
เพื่อให้ บคุ ลากรเสนอผลงานวิจยั
รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

(4) (9)

(3)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิจยั โดย
ประสานงานกับฝ่ าย
แผนและพัฒนา
ฝ่ ายวิจยั โดย
ประสานงานกับฝ่ าย
แผนและพัฒนา
ฝ่ ายเทคโนโลยี

/

ปี การศึกษา
/

หมายเหตุ
/

/

/

/

/

/

/

/

/

(5)

ฝ่ ายวิจยั

/

/

/

/

(6-7)

ฝ่ ายวิจยั

/

/

/

/

(6-7)

ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายวิจยั
ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายวิจยั

/

/

/

/

/

/

/

/

(6-7)
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โครงการ
15. การเพิ่มเงินทุนสนับสนุนการวิจยั
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
16. การพัฒนาและส่งเสริ มนักวิจยั ใหม่

นโยบาย
1.4 การพัฒนาวิชาการ
ด้ านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

2. การพัฒนาบุคลากร

ตามมาตรการข้ อ

ผู้รับผิดชอบ

(1-5)

ฝ่ ายศิลปะวัฒนธรรม

/

/

/

/

(6)

ฝ่ ายศิลปะวัฒนธรรม

/

/

/

/

(7)

ฝ่ ายศิลปะวัฒนธรรม

/

/

/

/

(7)

/

/

/

/

26. การปรับปรุงสโมสรอาจารย์
ข้ าราชการและลูกจ้ างให้ เป็ น
สวัสดิการที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ
27. การปรับปรุงหน่วยงานสวัสดิการ
และหน่วยงานพัฒนาบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ

(7)

ฝ่ ายแผนและพัฒนา
ร่วมกับฝ่ ายการคลัง
และบุคลากร (ฝ่ าย
พัฒนาบุคลากร)
ฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
การคลังและบุคลากร
(งานสวัสดิการ)

/

/

/

/

ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร

/

/

/

/

(1) (6) (7)

ปี การศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการ
ส่งเสริ มบรรยากาศการวิจยั
22. การส่งเสริ มกิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ใน
รูปแบบต่าง ๆ
23. การจัดทําแผนภารกิจมหาวิทยาลัย
ด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
24. การจัดตังและพั
้
ฒนาสถาบันวิจยั
ศิลปะวัฒนธรรม
25. การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้ าราชการ ลูกจ้ าง
ผู้มีรายได้ น้อย

นโยบาย

3. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตามมาตรการข้ อ
(2-5)

(8)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายแผนและพัฒนา
โดยประสานงานกับ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายแผนและพัฒนา

/

ปี การศึกษา
/
/

หมายเหตุ
/

/

/

/

/

(3) (7)

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

/

/

/

(2)

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

/

/

/

(4-5)

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

/

/

/

(1) (6)

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

/

/

/
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โครงการ
28. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษาต่อ
การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
29. การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
ทังในระยะสั
้
นและระยะยาวเพื
้
่อให้
มีสดั ส่วนปริญญาเอก และตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ ้น
30. การพัฒนาเครื อข่ายสื่อสารข้ อมูล
เพื่อให้ บคุ ลากรเข้ าถึงได้ สะดวก
และจัดหาอุปกรณ์ IT ให้ เพียงพอ
แก่การใช้ งานของบุคลากร
31. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
วางแผน และตัดสินใจ
32. การพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความสามารถในการใช้ IT ในการ
ปฏิบตั งิ าน การเรี ยนการสอน
ตลอดจนบํารุงรักษาอุปกรณ์ IT
33. การติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

นโยบาย

ตามมาตรการข้ อ

ผู้รับผิดชอบ

ปี การศึกษา

หมายเหตุ

(4)

ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร

/

/

/

/

(4)
(3)

ฝ่ ายแผนและพัฒนา
ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร
ฝ่ ายการคลังและ
บุคลากร

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายแผน
และพัฒนา และฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-

/

/

/

/

/

/

/

/

(1-5)

(2) (3) (4) (7)

(1)
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โครงการ
สารสนเทศตามแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(2543-2545)
4. การบริหารทรัพยากร 34. การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อ
และการเงิน
การคิดค่าใช้ จา่ ยต่อหน่วย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และเพื่อเตรี ยมการ
ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ
ในมหาวิทยาลัยนอกระบบ
35. การจัดทํางบประมาณ PPBS
36. การสร้ างและพัฒนาระบบบัญชี
พนักงานของมหาวิทยาลัย
37. การปรับปรุงการบริ หารจัดการด้ าน
การคลังและทรัพย์สนิ ให้ เอื ้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
โดยเฉพาะในด้ านการหารายได้
5. การพัฒนาระบบ
38. การจัดทําระบบภาระงานและงาน
บริหารและการพัฒนา
สารบรรณด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิม่
โครงสร้ างองค์กร
ประสิทธิภาพการบริหาร
39. การจัดทํา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ

นโยบาย

ตามมาตรการข้ อ
(2)

ผู้รับผิดชอบ

ปี การศึกษา
/
/

หมายเหตุ

-

/

/

(3)

ฝ่ ายแผนและพัฒนา

/

/

/

/

(6)

ทุกคณะ/สถาบัน/
สํานัก
ดําเนินการ

/

/

/

/

(8)

ฝ่ ายวิชาการ

/

/

/

/

(1-8)

ส่วนงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัย*

/

/

/

/

(1-5)

ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
และคณะ/สถาบัน

/

/

/

/
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6. การพัฒนาความ
ร่วมมือกับ

โครงการ
40. การปรับปรุงระเบียบ ข้ อบังคับเพื่อ
ความคล่องตัว ความโปร่งใส และ
การกระจายอํานาจ
41. การรื อ้ ปรับระบบโครงสร้ างของ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ได้ แก่ สํานักงาน
อธิการบดี สํานักงานคณบดี/สํานัก/
สถาบันเพื่อดําเนินการประกัน
คุณภาพ ตามระบบ ISO9002
42. การสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชนใน
การผลิตบัณฑิตและในภารกิจอื่น
ของมหาวิทยาลัย
43. การติดตามตรวจสอบกาปรระกัน
คุณภาพของคณะ/สถาบัน/สํานัก
44. การเตรี ยมการนําร่องต่าง ๆ เพื่อ
ก้ าวไปสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
45. การจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับ
สถาบันชันนํ
้ าในต่างประเทศ

นโยบาย
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
ทังในและต่
้
างประเทศ

ตามมาตรการข้ อ

46. การส่งเสริมการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั
ในมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าใน
ต่างประเทศ
47. การส่งเสริมการรับและการ
แลกเปลี่ยนนิสติ กับต่างประเทศ ทัง้
ในหลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ
48. การส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทังในและ
้
ต่างประเทศในกิจกรรมและกิจการ
ต่าง ๆ
49. การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา ในงานวัน
สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 27 และ
รายการโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
50. การจัดงารนวันสมเด็จพระเทพฯ
การประชุม สัมมนา ฯลฯ

(5)

ผู้รับผิดชอบ

ปี การศึกษา

หมายเหตุ

/

/

/

/

(1)

ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ทุกคณะ/สถาบัน/
สํานัก
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์

/

/

/

/

(3) (5)

ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์

/

/

/

/

(1-4)

ฝ่ ายวิชาการ และ
ฝ่ ายศิลปะวัฒนธรรม

/

/

/

/

(2)

ฝ่ ายวิชาการ

/

/

/

/
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7. การปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ

นโยบาย

55. การส่งเสริมกิจกรรมของนิสติ เพื่อ
สร้ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

ตามมาตรการข้ อ
(2-4)

(1-4)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
และฝ่ าย
ศิลปะวัฒนธรรม
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
และฝ่ าย
ศิลปะวัฒนธรรม

/

ปี การศึกษา
/
/

หมายเหตุ
/

/

/

/

/

(5)

ฝ่ ายศิลปะวัฒนธรรม

/

/

/

/

(1)

ฝ่ ายศิลปะวัฒนธรรม
ประสานกับฝ่ ายแผน
และพัฒนา
ฝ่ ายกิจการนิสติ

/

/

/

/

/

/

/

/

(1-2)
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โครงการ
51. การส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคม
ศิษย์เก่าต่าง ๆ ของมศว และชมรม
ผู้สงู อายุ มศว ในการจัดกิจกรรม
52. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
วิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น
รวมทังกิ
้ จกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทังภายในและ
้
ต่างประเทศ
53. การปรับปรุงระเบียบ ข้ อบังคับให้
เอื ้อต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
54.. การจัดให้ ตกึ 3 เป็ นอาคาร
พิพิธภัณฑ์การศึกษา

160

* คณะสหเวชศาสตร์ , สถาบันสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร, สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม,
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา, สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม, สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา, ศูนย์วจิ ยั และ
บริการ, สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้ านทัศนศิลป์และศิลปการแสดง
และศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่มา : 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารสํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ 1/2542 ณ ห้ องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารหอประชุม (6 กันยายน 2542 : 2 – 8)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ 2/2542 ณ ห้ องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารหอประชุม (4 ตุลาคม 2542 : 3 – 4)
3. วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ครัง้ ที่ 3/2543 ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารวิจยั
และการศึกษาต่อเนื่อง (31 มีนาคม 2543 : 11)

ภาคผนวก

บรรณานุกรม
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