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ประกาศคุณูปการ 
 

รายงานการวิจยัเร่ือง “การวิจยัประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั” 

ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2546 จาก             

กองแผนงาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีสนบัสนุนให้การ

ดําเนินงานสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี  คณะผู้วิจยัขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

คณะผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  และรศ.เภสชักรหญิง ดร.ชวนี ทองโรจน์    

ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นท่ีปรึกษาโครงการ รวมทัง้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ     

เพ่ือความสมบรูณ์ของรายงานการวิจยัฉบบันี ้

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ให้ข้อมลูทกุท่าน ท่ีสละเวลาของท่านในการให้สมัภาษณ์ ขอขอบคณุ

นิสติของสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ ท่ีช่วยเก็บข้อมลู จดัพิมพ์ข้อมลู 

คณะผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจยัฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการมองภาพและ

กระบวนการทํางานของภาคสว่นตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั  อีกทัง้อาจมีประโยชน์ในการพฒันางานของ

มหาวิทยาลยัให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่ไป 

 

 

       คณะผู้วิจยั 

 

 



คาํนํา 
 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ เป็นองค์กรท่ีสร้างองค์ความรู้และผลิตมหาบณัฑิตและดษุฎี

บณัฑิตทางพฤติกรรมศาสตร์ ในขณะเดียวกนัก็ทํางานประสานกบัทางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในอนัท่ีจะพฒันามหาวิทยาลยัด้านการบริหารงานและด้านวิชาการ  จากการท่ีมหาวิทยาลยัจดัทําแผน

กลยทุธ์ 15 ปี (พ.ศ.2540 – 2554) ขึน้  และในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2545  มหาวิทยาลยักําหนดแผนงาน

หลกัให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ โดยกําหนดเป็นกรอบนโยบาย 7 กรอบ ซึง่ประกอบด้วย 55 โครงการ  

ทางมหาวิทยาลยัจึงมอบหมายให้ทางสถาบนัฯ ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์  เพ่ือ

การปรับปรุงกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์       

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี  โยเหลา  ซึง่เป็นผู้ อํานวยการสถาบนัฯ ในขณะนัน้ ได้ดําเนินการวิจยั 

ประเมินผลร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจากหลายหน่วยงาน  ทัง้จากคณะศึกษาศาสตร์  สํานัก

ทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา และกองแผนงาน จนสําเร็จลลุ่วงด้วยดี  ทางสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์

ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลยัท่ีให้ความไว้วางใจแก่สถาบนัฯ และให้การสนับสนุนทัง้ด้าน

งบประมาณ  คําแนะนํา  และบุคลากร  และขอขอบคุณคณะผู้ วิจัยท่ีมุ่งมั่นทํางานวิจัยด้วยความ

ละเอียด รอบคอบ ซึง่จะเป็น ประโยชน์ตอ่การวางกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตอ่ไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสาํคัญและที่มาของปัญหาที่ทาํวจิัย 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัหลาย

ประการ  อาทิ  การยกฐานะและแยกตวัเป็นมหาวิทยาลยัเอกเทศของวิทยาเขตในภมูิภาค     การรวม

วิทยาเขตในกรุงเทพฯ การเพิ่ม และการขยายการผลิตบณัฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   โดยขยายการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัออกไปยงัมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จังหวัดนครนายก การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นเคร่ืองยืนยันให้เห็นว่า 

มหาวิทยาลยัได้มีความพยายามในการปรับตวัให้เหมาะสมกบับริบททัง้ด้านสงัคม  การเมือง  วฒันธรรม 

และสิง่แวดล้อม  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกในกระแสโลกาภิวตัน์ 

นบัแต ่พ.ศ. 2540   มหาวิทยาลยัจดัทําแผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ในระยะ 

15 ปี  ( พ.ศ. 2540 – 2554 )    และในช่วงปี  2542 – 2545   มหาวิทยาลยักําหนดแผนงานหลกัในการ

พัฒนามหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  โดยกําหนดเป็นกรอบนโยบาย 7 กรอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยโครงการยอ่ย จํานวนทัง้สิน้ 55 โครงการ  ดงันี ้ นโยบายด้านการพฒันาวิชาการ  แบง่เป็น

นโยบายย่อย 4 นโยบาย และโครงการย่อย 24 โครงการ  นโยบายด้านการพฒันาบุคลากร  

ประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ    นโยบายการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

โครงการยอ่ย 4 โครงการ  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและการเงิน   ประกอบด้วยโครงการยอ่ย 4 

โครงการ  นโยบายด้านการพฒันาระบบบริหารและการพฒันาโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยโครงการ

ย่อย 7 โครงการ  นโยบายการพฒันาความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืน  ๆ  ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  ประกอบด้วยโครงการย่อย   4 โครงการ   และกรอบนโยบายสดุท้ายด้านการปรับเปล่ียน

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั   ประกอบด้วยโครงการยอ่ย 7 โครงการ 

ขณะนีม้หาวิทยาลยัดําเนินงานตามนโยบายมาระยะหนึ่งแล้ว  การประเมินภาพรวมของการ

ดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ จะให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับกลยทุธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยั

ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบตัิงานตามแผนกลยทุธ์  55  โครงการ  จากการรายงานของคณะ / 

สถาบนั/ สํานกั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในช่วงปี 2542 – 2545 
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2.  เพ่ือประเมินกระบวนการและผลผลิตของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในช่วงปี              

2542 – 2545  ตามมิติของการประเมิน  7  ด้าน  ได้แก่  1. การพฒันาวิชาการ  2. การพฒันาบคุลากร  

3. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. การบริหารทรัพยากรและการเงิน  5. การพฒันาระบบบริหาร

และการพฒันาโครงสร้างองค์กร  6. การพฒันาความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ  และ  7. การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัย  มี ข้อมูลการประเมินผลงานของคณะและหน่วยงานต่าง  ๆ  ของ

มหาวิทยาลยั ท่ีมีประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงาน ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. หน่วยงานด้านแผนของมหาวิทยาลยั มีรูปแบบของการสงัเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ี

อาจนําไปปรับใช้ได้ในอนาคต 

 

ขอบเขตของโครงการ 
1. เนือ้หา  งานวิจยัเร่ืองนีค้รอบคลมุการประเมินโครงการ 55 โครงการ  ตามกรอบนโยบาย 

7 กรอบ คือ 

กรอบนโยบายท่ี 1  การพฒันาวิชาการ 

1.1  การพฒันาวิชาการด้านการเรียนการสอน/การผลติบณัฑิต ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

1.1.1 การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนโดยมุง่ให้นิสติ มศว คดิเก่ง ทําเก่ง 

1.1.2   การพฒันาสํานกัหอสมดุกลาง ให้เป็นเลิศในด้านการบริการสารสนเทศด้วยส่ือ
ประเภทตา่ง ๆ และเป็นศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.1.3   การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ 

1.1.4   การพฒันานวตักรรมการศกึษาในแตล่ะหน่วยงาน 

1.1.5   การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม มศว  ให้สวย สะอาด ธรรมชาตร่ืินรมย์ 

1.1.6   การสร้างอาคารเรียนและหอพกันิสิต รวมทัง้การพฒันาพืน้ท่ี มศว องครักษ์ 

เพ่ือรองรับนิสติคณะใหม ่ๆ  และนิสติชัน้ปีท่ี 1 ของทกุคณะภายในปี 2545 

1.1.7   การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่  หลกัสตูรและการเรียนการสอนให้เอือ้
ตอ่นิสตินานาชาต ิรวมทัง้นิสติท่ีมีความสามารถพิเศษอยา่งหลากหลาย 

1.1.8   การพฒันาหน่วยงานประกนัคณุภาพให้มีความเข้มแข็ง 
1.1.9   การพฒันานิสติด้วยกิจกรรมนอกหลกัสตูร โดยเน้นการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
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1.2  การพฒันาวิชาการด้านการบริการวิชาการ  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

1.2.1   การส่งเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานท่ี        

ในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

1.2.2   การสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์บริการวิชาการให้มีการบริหารงานนอกระบบราชการ 
1.2.3   การพฒันาศนูย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เพ่ือการบริการและ

การเรียนการสอน 

1.2.4   การประชาสัมพันธ์  วางแผนพัฒนา ประสานงานและติดตามประเมินผล   

การบริการวิชาการ 

1.3  การพฒันาวิชาการด้านการวิจยั  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

1.3.1  การจัดตัง้สถาบันวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาหน่วยงานวิจัยต่าง  ๆ            

ในลกัษณะหน่วยงานนอกระบบราชการ  เพ่ือสง่เสริมการทําวิจยัด้วยระบบการบริหารจดัการท่ีคลอ่งตวั 

1.3.2  การเพิ่มเงินทนุสนบัสนนุการวิจยัของหน่วยงานตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

1.3.3  การพฒันาและสง่เสริมนกัวิจยัใหม ่

1.3.4  การสร้างและพฒันาระบบฐานข้อมลูการวิจยั 

1.3.5  การแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การวิจยั 

1.3.6  การสง่เสริมการวิจยัประเภทชดุโครงการในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

รวมทัง้การวิจยัและพฒันาประเภท Action Research 

1.3.7  การสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร 
1.3.8  การส่งเสริมการจัดประชุมทางวิชาการและการไปประชุมวิชาการเพ่ือให้

บคุลากรเสนอผลงานวิจยั รวมทัง้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสริมบรรยากาศการวิจยั 

1.4  การพฒันาวิชาการด้านการทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้
  

1.4.1 การสง่เสริมกิจกรรมศลิปะ วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ในรูปแบบตา่ง  

1.4.2 การจดัทําแผนภารกิจมหาวิทยาลยัด้านการทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม 

1.4.3 การจดัตัง้และพฒันาสถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม 

กรอบนโยบายท่ี 2  การพฒันาบคุลากร  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

2.1  การจดัสวสัดกิารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของข้าราชการ ลกูจ้าง ผู้ มีรายได้น้อย 

2.2  การปรับปรุงสโมสรอาจารย์ข้าราชการและลกูจ้างให้เป็นสวสัดิการท่ีมีคณุภาพและ
มีประสทิธิภาพ 

2.3  การปรับปรุงหน่วยงานสวสัดกิารและหน่วยงานพฒันาบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ 
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2.4  การส่งเสริมการพฒันาบคุลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม 

การศกึษาดงูาน 

2.5  การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือให้มีสัดส่วน
ปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ 

กรอบนโยบายท่ี 3  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

3.1 การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงได้สะดวกและจัดหา

อปุกรณ์ IT ให้เพียงพอแก่การใช้งานของบคุลากร 

3.2 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน วางแผน และ

ตดัสนิใจ 

3.3 การพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการใช้ IT ในการปฏิบตัิงาน การเรียนการ

สอน ตลอดจนบํารุงรักษาอปุกรณ์ IT 

3.4 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (2543-2545) 

กรอบนโยบายท่ี 4  การบริหารทรัพยากรและการเงิน  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

4.1 การพฒันาระบบบญัชีต้นทุนเพ่ือการคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ตามมติคณะรัฐมนตรี 

และเพ่ือเตรียมการด้านการบริหารจดัการงบประมาณในมหาวิทยาลยันอกระบบ 

4.2 การจดัทํางบประมาณ PPBS 

4.3 การสร้างและพฒันาระบบบญัชีพนกังานของมหาวิทยาลยั 

4.4 การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการคลังและทรัพย์สิน ให้เอือ้ต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลยัด้านตา่ง ๆ โดยเฉพาะในด้านการหารายได้ 

กรอบนโยบายท่ี 5  การพฒันาระบบบริหารและการพฒันาโครงสร้างองค์กร  ประกอบด้วย

โครงการดงันี ้

5.1 การจดัทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหาร 

5.2 การจดัทํา พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 

5.3 การปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบั  เพ่ือความคล่องตวั ความโปร่งใส และการกระจาย

อํานาจ 

5.4 การรือ้ปรับระบบโครงสร้างของหน่วยงานสนบัสนนุวิชาการของมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคณบดี/สํานัก/สถาบนั  เพ่ือดําเนินการประกันคุณภาพ  ตามระบบ         

ISO  9002 



 5

5.5 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนในการผลิต
บณัฑิตและในภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลยั 

5.6 การตดิตามตรวจสอบการประกนัคณุภาพของคณะ/สถาบนั/สํานกั 

5.7 การเตรียมการนําร่องตา่ง ๆ เพ่ือก้าวไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 

กรอบนโยบายท่ี 6  การพฒันาความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ

ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

6.1 การจดัหลกัสตูรนานาชาตร่ิวมกบัสถาบนัชัน้นําในตา่งประเทศ 

6.2 การสง่เสริมการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัในมหาวิทยาลยัชัน้นําในตา่งประเทศ 

6.3 การสง่เสริมการรับและการแลกเปล่ียนนิสติกบัตา่งประเทศ ทัง้ในหลกัสตูรปกตแิละ

หลกัสตูรนานาชาต ิ

6.4 การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศในกิจกรรม
และกิจการตา่ง ๆ 

กรอบนโยบายท่ี 7  การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  ประกอบด้วยโครงการดงันี ้

7.1 การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในงานวนัสมเด็จพระเทพฯ 

การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 27 และรายการโทรทศัน์ ช่อง 9 อสมท. 

7.2 การจดังานวนัสมเดจ็พระเทพฯ การประชมุ สมัมนา ฯลฯ 

7.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าต่าง ๆ ของมศว และชมรมผู้สูงอาย ุ

มศว ในการจดักิจกรรม 

7.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น รวมทัง้

กิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

7.5 การปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

7.6 การจดัให้ตกึ 3 เป็นอาคารพิพิธภณัฑ์การศกึษา 

7.7 การส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตเพ่ือสร้างความรัก  ความผูกพันกับสถาบันและ          

สร้างคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 

2. ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัได้จากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

เอกสารรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ/งานตามแผนงานหลักในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัช่วงปี 2542 – 2545 ครัง้ท่ี 1 – 4 และรวมเลม่ 1 ฉบบั 

การสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบาย ประกอบด้วย  รองอธิการบดี  คณบดี  

หวัหน้ากอง 
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ขัน้ตอนในการทาํวจิัย 
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า โดยจําแนกเป็นนโยบายหลัก 7 

นโยบาย ในแตล่ะนโยบายหลกัจดัเรียงข้อมลูตามลําดบัโครงการในแตล่ะนโยบาย ในแตล่ะโครงการจดั

ข้อมูลตามคณะและหน่วยงาน  ในแต่ละหน่วยงานแสดงข้อมูลตลอดช่วงปี 2543 - 2546  ผลการ

วิเคราะห์และจดัข้อมลูปรากฏในเอกสาร “ข้อมลูโครงการวิจยัฯ” 

2. สรุปข้อมลูเรียงตามลําดบัโครงการ 1 – 55  ในแตล่ะโครงการ  มีข้อมลูเป็นรายคณะ 

3. ประเมินผลการดําเนินงาน ตามนโยบาย 7 กรอบ เร่ิมจากนโยบายด้านการพัฒนา

วิชาการจํานวน 24 โครงการ  นโยบายด้านการพฒันาบุคลากร จํานวน 5 โครงการ นโยบายด้านการ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 4 โครงการ  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและการเงิน จํานวน 

4 โครงการ  นโยบายด้านการพฒันาระบบบริหารและการพฒันาโครงสร้างองค์กร จํานวน 7 โครงการ  

นโยบายการพฒันาความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  สดุท้ายนโยบาย

การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 7 โครงการ โดยใช้กรอบการประเมินดงันี ้

3.1 งานพฒันาหรือภาระงานเดมิ 

3.2  กลไกการควบคมุ ตดิตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน 

3.3   การมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของคณะตา่ง ๆ   หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั 

3.4  การประเมินคณุภาพของงาน   

3.5  ผลลพัธ์และผลกระทบของกิจกรรม 

3.6  ผู้ รับผิดชอบ 

3.7  กระบวนการด้านแผน 

3.8  ความตอ่เน่ืองของการดําเนินงาน แม้จะมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร 



บทที่  2 
แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

การวางแผน การประเมินโครงการ 
 

แผน แผนงาน และโครงการ 
ในการดําเนินงานขององค์การใดๆ ไม่ว่าในภาครัฐบาล  หรือภาคเอกชนท่ีเป็นการดําเนินงาน

ให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์  จําเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า  เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ของการดําเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้สภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

การวางแผน  เป็นการกําหนดเป้าประสงค์ (Goals)  หรือวตัถปุระสงค์  (Objectives) ขององค์การ  

รวมทัง้การกําหนดกลยทุธ์ (Strategies)  ทัง้มวล  เพ่ือบรรลเุป้าประสงค์หรือวตัถปุระสงค์ดงักล่าว  

ตลอดจนการพฒันาลําดบัขัน้ของการวางแผนอยา่งครอบคลมุ (Comprehensive)  เพ่ือท่ีจะบรูณาการ

และประสานกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  การวางแผนจึงเก่ียวข้องทัง้เป้าหมาย (End)  

และวิธีการ (Means) (Stephen  Robbins  and  Mary Coulter , 1996 : 228-229 อ้างถึงใน พวงรัตน์  

เกษรแพทย์ 2543 : 31)  การวางแผนเป็นหน้าท่ีท่ีสําคญัซึง่ถือได้ว่าเป็นหน้าท่ีหลกัในการบริหาร  

เพราะการวางแผนเป็นก้าวแรกของการจดัการทัง้ปวง  การวางแผนครอบคลมุถึงหน้าท่ีการจดัการด้าน

อ่ืนๆไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์การ  การจัดหาคน  การสั่งการ  เพ่ือดําเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตลอดจนการควบคุมการปฏิบตัิงานให้ได้ผล  สิ่งเหล่านีต้้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  

ต้องผา่นขัน้ตอนการวิเคราะห์และกําหนดเป็นแผนงานขึน้มาก่อนท่ีจะนํามาใช้ปฏิบตัจิริง 

 อีกนัยหนึ่ง การวางแผนเป็นกระบวนการซึ่งหมายถึง  วิธีการท่ีมีขัน้ตอนอันต่อเน่ืองและ

สัมพันธ์กัน  และวิธีการนัน้ต้องกําหนดขึน้โดยอาศัยหลักเหตุผล ดังนัน้กระบวนการวางแผนจึง

หมายถึง วิธีการท่ีอาศยัหลกัเหตผุลในการกําหนดว่า  จะทําอะไรในอนาคต จะทําอย่างไรในการ

ดําเนินงานในกิจกรรมนัน้ๆ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  และจะวดัได้อย่างไร  ซึง่วิธีการตา่งๆ ดงักลา่ว

ต้องเป็นขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

 การวางแผนเป็น “กระบวนการ” (Process) จึงประกอบด้วยกิจกรรม (Activity) ท่ีจะต้อง

กระทํากันอย่างต่อเน่ือง และสามารถปรับให้เข้าได้กับข้อมูลท่ีได้รับทัง้ท่ีเป็นข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) และข้อมลูท่ีมาจากระบบต่างๆ การวางแผนต้องมีการดําเนินการท่ีต่อเน่ือง เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากทัง้ภายนอกและภายในองค์การ เม่ือข้อมลูจากสว่นตา่งๆ 

เปล่ียนแปลงไป แผนอาจต้องทบทวนและปรับให้สอดคล้องกบัความต้องการ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ขององค์การ 
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   Input        Process             Output 

       (ข้อมลูนําเข้า)                                  (กระบวนการ)                        (ผลงาน) 
 

 

        Feedback 

              (ข้อมลูย้อนกลบั) 
 

 

 

              มาตรฐานท่ีกําหนด 

       (Standard) 

 
ภาพประกอบ 2.1    กระบวนการวางแผน 

 

กระบวนการวางแผน มีความสําคญัยิ่งในการท่ีจะช่วยให้มีการใช้ตวัป้อนอย่างมีประสิทธิผล  

หรือการได้ผลตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้  และมีประสิทธิภาพ  หรือการใช้ตวัป้อนได้อย่างประหยัด    

การเรียนรู้กระบวนการวางแผน  ซึ่งรวมถึงขัน้ตอนของการวางแผน  จึงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะการ

วางแผนท่ีถกูขัน้ตอนจะช่วยให้มีโอกาสปฏิบตัติามแผนมากยิ่งขึน้ 

 จากภาพประกอบ  2.1 (Input - Output  Model)  เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัป้อน 

(Input) และผลผลิต (Output) ผลผลิตจะเกิดขึน้เม่ือตัวป้อนได้ผ่าน “กระบวนการ” แล้ว                        

ซึง่หมายความวา่ ตวัป้อนเพียงอยา่งเดียวไมก่่อให้เกิดผลผลติ  ต้องอาศยักระบวนการด้วย  จงึกลา่วได้

ว่าการวางแผนเป็นกระบวนการ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใส่ข้อมลู (Input)  ข่าวสาร และทรัพยากรต่างๆ           

เข้าไป   มีการดําเนินงานเป็นกระบวนการ (Process)  และปรากฏผล (Output)  ออกมาในลกัษณะ

ต่างๆ ซึ่งผลจะก่อให้เกิดข้อมลูย้อนกลบั (Feedback)  มาเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน (Standard)        

ท่ีกําหนดไว้ ถ้าผลออกมาไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  ก็กลบัไปเป็นข้อมลูใสเ่ข้ากระบวนการใหม่ เพ่ือ

ก่อให้เกิดการปรับปรุงให้ดีท่ีสุด  การวางแผนจึงเป็นกระบวนการจัดทํากับข้อมูลต่าง ๆ  กําหนด

ทางเลือกในการดําเนินงานในอนาคตให้กบัองค์การให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือมาตรฐานขององค์การท่ี

ได้ตัง้ไว้ 
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 ขัน้ตอนการวางแผน 
 การวางแผน (Planning  Process)  ประกอบด้วย  3  ขัน้ตอนพืน้ฐาน  ได้แก่การวางแผน  

(Planning)  การนําแผนไปปฏิบตัิ  (Implementation)  และการประเมินผล (Evaluation)  เพ่ือทดสอบว่า

การวางแผนกบัการนําแผนไปปฏิบตัติรงกนัหรือไม ่ ถ้าตรงกนัแสดงวา่บรรลวุตัถปุระสงค์ (End  of  Plan)  

แตถ้่าไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์แสดงวา่จะต้องมีการจดัทําแผนใหมเ่ป็นวงจรของการทําแผน ดงัรูปท่ี   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2.2   วงจรของการวางแผน 

 

 การวางแผนมีหลายทฤษฎีท่ีแบง่ขัน้ตอนของกระบวนการวางแผนออกไปมากกว่า  3  ขัน้ตอน  

แตก่ลา่วโดยสรุปแล้วจะอยูใ่นกรอบของขัน้ตอนพืน้ฐาน  3  ขัน้ตอนด้วยกนั  คือ 

1. ขัน้การวางแผน  ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของทุกระดับหน่วยงานทุกองค์การ  เป็นการ

เตรียมการกําหนดหลกัเกณฑ์การทํางาน  ขัน้ตอนการวางแผนจะดําเนินงานดงันี ้ คือ 

1.1 กําหนดเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
1.2 ศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นอยูโ่ดยละเอียด 

1.3 ดําเนินการวางแผนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

2. ขัน้การนําแผนไปปฏิบตัิ  เม่ือวางแผนเสร็จแล้ว  ก็ต้องจัดให้มีการปฏิบตัิงานตามแผน  

โดยวิธีการดงันี ้

2.1 จดัให้มีการอํานวยการ  สัง่การ  และแบง่งานเป็นสดัสว่นตามแผนงานท่ีวางไว้ 

2.2 แจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัแผนงานเข้าใจอยา่งกระจ่างชดัเจน 

2.3 กําหนดวิธีการประสานงาน 

2.4 กําหนดวิธีตรวจสอบและควบคมุงาน 

2.5 ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ 

การวางแผน 

บรรลุวตัถุประสงค ์

 การนาํแผนไปปฏิบติั การประเมินผล 
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3. ขัน้การประเมินผล  เป็นกระบวนการท่ีทําให้เกิดการวินิจฉยัเก่ียวกบัลกัษณะและคณุภาพ

ของแผนงานและโครงการ  โดยการใช้ข้อมูลเป็นเคร่ืองสนับสนุน  เป็นการเปรียบเทียบผลของการ

ปฏิบัติงานท่ีได้รับกับวัตถุประสงค์ของแผนงานท่ีกําหนดและการประเมินค่าของวิธีการต่าง ๆ ท่ี

นํามาใช้ในการดําเนินงาน 

 การวางแผนประกอบด้วยระบบท่ีมีโครงสร้างของแผน แผนงาน และโครงการ  เป็นสิ่ง

เช่ือมโยงระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้              

แผนจะเป็นเสมือนสิ่งท่ีชีช้่องทางในการดําเนินงานขององค์การ  ซึ่งจะเป็นกรอบหรือขอบข่ายในการ

ปฏิบตัิงานของบุคคลและองค์การ  การวางแผนมีประโยชน์โดยช่วยให้มองเห็นภาพรวมในการ

ปฏิบตัิงานขององค์การ ช่วยให้การบริหารงานขององค์การมีจดุหมายและทิศทางท่ีแน่นอน ช่วยให้

บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้ถูกต้องและเป็นข้อผูกมดั (Commitment)  ในการปฏิบตัิงานของ

บคุลากร  เพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์การ ช่วยลดหรือหลีกเล่ียงความซํา้ซ้อนใน

การปฏิบัติงาน  ซึ่งทําให้เกิดความสิน้เปลืองของทรัพยากร  และปัญหาการกระทบกระทั่งและ

แทรกแซงการทํางานซึง่กนัและกนัของบคุลากรหรือฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานต่างกนั และนอกจากนัน้ยงั

ช่วยลดความเส่ียงหรือปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 “แผนงาน” หรือ “โครงการ”  เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนปฏิบตัิเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า  

แต่โครงการบางโครงการได้รับความสําเร็จ ในขณะท่ีบางโครงการประสบความล้มเหลว ซึ่งการตอบ

คําถามว่าอะไรคือจดุสําคญัของสิ่งเหลา่นีน้ัน้  ทําให้แนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการเกิดขึน้ 

โดยมุ่งหวงัในการคาดคะเนว่าโครงการท่ีกําหนดขึน้นัน้หากนําไปปฏิบตัิแล้วจะเกิดประโยชน์มากน้อย

เพียงใด หรือในขณะท่ีนําไปปฏิบตัิมีการพิจารณาดวู่าโครงการน่าจะดําเนินการตอ่ไปหรือไม่ หรือเม่ือ

เสร็จสิน้โครงการแล้วผลของโครงการตรงกบัจดุมุ่งหมายของโครงการเพียงใด ควรมีการแก้ไขอย่างไร 

การประเมินโครงการถือเป็นงานสําคัญในการปรับปรุงแผนและวิธีดําเนินงาน และมีหน้าท่ีในการ

ประเมินผลสําเร็จของโครงการ เพ่ือพฒันาโครงการให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ  

 

การประเมินโครงการ 

 การประเมิน เป็นกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการจดัทํา

รายงานสรุป เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจดําเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสดุ หรือ 

หมายถึง การศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพ่ือกําหนดคณุคา่ หรือคณุธรรมให้กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สําหรับ

โครงการ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานท่ีจัดทําขึน้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย

กิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงานและคาดหวงัท่ีจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมี

จุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สุดในการดําเนินงาน และมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน ดังนัน้          
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 การประเมินโครงการถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคญัในการบริหารโครงการ1มีหน้าท่ีในการ

หาข้อมลูเพ่ือนํามาพิสจูน์ให้เห็นว่าการดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย

มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนหรือทรัพยากรท่ีเสียไปหรือไม่  โดยมีจุดประสงค์หลกัเพ่ือการ

ปรับปรุงโครงการให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและมีความสําคญัตามความคิดเห็นของนกัวิชาการใน

หลายแง่มมุ ดงันี ้

รอสซี่และฟรีแมน (Peter H. Rossi and Howard E. Freeman.1993) ได้ให้จดุมุ่งหมายท่ี

สําคญั  5 ประการ 

1. เพ่ือพิจารณาถึงคณุคา่และการคาดคะเนคณุประโยชน์ของโครงการ 
2. เพ่ือเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารโครงการ 
3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการดําเนินโครงการ 
4. เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจํากดัของโครงการ เพ่ือการตดัสินใจในการ

สนบัสนนุโครงการ 

5. เพ่ือการตรวจสอบวา่การดําเนินโครงการบรรลถุึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

บกิแมน (Bigman) ได้เสนอความเห็นเก่ียวกบัจดุมุง่หมายของการประเมิน 6 ประการ 

1. เพ่ือต้องการท่ีจะตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการว่าบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีกําหนดมาก
น้อยเพียงใด 

2. เพ่ือต้องการค้นหาคําตอบในความสําเร็จและความล้มเหลวของโครงการในแตล่ะด้าน 

3. เพ่ือต้องการค้นหาหลกัการและการดําเนินงานท่ีทําให้โครงการได้รับความสําเร็จเป็นอยา่งดี 

4. เพ่ือให้ใช้เทคนิคตา่ง ๆ ในการเพิ่มประสทิธิผลของโครงการ 

5. เพ่ือการค้นหาแนวทางสําหรับการศกึษาวิจยัตอ่ไป 

6. เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีจะให้บรรลเุป้าหมายของโครงการ 

จากความมุง่หมายของการประเมินโครงการดงักลา่ว สามารถสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ

มีส่วนสําคญัท่ีช่วยเติมเต็มความน่าเช่ือถือของการดําเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรในการลงทุนอย่าง

คุ้มคา่  และช่วยให้การตดัสนิใจมีความถกูต้องมากยิ่งขึน้ ดงัคํากลา่วของไวส์ ( Weiss.1972 ) ท่ีว่า “...

การประเมินโครงการเป็นการวิเคราะห์การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ที่ไม่เพียงแต่นําข้อมูลที่ได้

                                                           
1 กระบวนการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองของโครงการซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั  คือ การวางแผน การปฏิบติังาน การ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
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รูปแบบการประเมิน 
คําว่ารูปแบบของการประเมิน (Evaluation Model) หรือ แบบจําลองนัน้ หมายถึง กรอบ หรือ

แนวคิดท่ีสําคญัเก่ียวกบักระบวนการและการประเมินท่ีเกิดจากการศกึษาค้นคว้า ท่ีได้รับการพฒันา

มาหลายยคุหลายสมยั นกัประเมินหลายท่านได้เสนอรูปแบบการประเมินท่ีมีแนวคิด ทฤษฎีและหลกั

เหตุผลเฉพาะอย่าง แต่ละรูปแบบต่างก็มีความจํากัด มีจุดอ่อน จุดเด่น และประโยชน์แตกต่างกัน

ขึน้อยู่กบัการปรับให้สอดคล้องกบัความเหมาะสมของสภาพโครงการ อย่างไรก็ตามรูปแบบพืน้ฐาน

หลกัในการประเมินท่ีสําคญั  ( House , 1983 )  สรุปได้ดงันี ้

  
 1.  การประเมินโครงการแบบการวิเคราะห์ระบบ  (System  Analysis) 

เป็นการประเมินโครงการท่ียึดผลงานในเชิงปริมาณท่ีสามารถวดัได้เป็นหลกั ใช้การวิเคราะห์

ทางสถิติ และรูปแบบการประเมินท่ีเน้นการทดลอง ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจและผลงานท่ีเกิดขึน้จะ

นําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัโครงการโดยวิธีการหาสหสมัพนัธ์  

การประเมินโครงการแบบการวิ เคราะห์ระบบพัฒนาขึน้โดยกระทรวงกลาโหมของ

สหรัฐอเมริกาในสมยัท่ีนายแมคนามารา (Robert McNamara) เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเม่ือ

ประมาณ ปี ค.ศ.1965 โดยได้นําแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจดัการให้สอดคล้องกบัการ

กําหนดงบประมาณ ท่ีเรียกว่า PPBS (Planning, Programming and Budgeting System)  มา

พฒันาเป็นระบบท่ีใช้ในการวดัผลโครงการของรัฐบาลทัง้ทางการทหาร การบริการ และทางการศกึษา 

โดยใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจทําโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบนัการประเมิน

โครงการตามรูปแบบนีนิ้ยมใช้สําหรับการประเมินโครงการด้านการบริการสงัคมมากกว่าการประเมิน

โครงการตามรูปแบบหรือแนวคดิอ่ืน ๆ และผู้ ท่ีเสนอแนวคดินีอ้ยา่งกว้างขวาง คือ ริฟลนิ ( Rivlin.1971 ) 

 
2.  การประเมินโครงการแบบยดึวัตถุประสงค์เป็นหลัก  (Behavioral  Objectives) 

เป็นการประเมินโครงการท่ียึดวตัถปุระสงค์เป็นหลกัหรือเป็นฐานในการประเมิน  ซึ่งไทเลอร์    

(Tyler.1967) เป็นผู้ เสนอแนวความคิดนีเ้ป็นคนแรก  โดยใช้ในการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 

และต่อมาแนวความคิดนีไ้ด้พฒันาไปสู่วงการธุรกิจและรัฐบาลอย่างกว้างขวาง โดยไทเลอร์ได้เสนอ

แนวความคดิดงันี ้
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แนวความคดิและแบบจาํลองของ Ralph W. Tyler 
ไทเลอร์(Tyler.1967) เป็นผู้ เ ร่ิมบุกเบิกแนวความคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ เขามี

ความเห็นวา่ “การประเมินคือการเปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้จากการปฏิบตัิกบัจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ี

กําหนดไว้” โดยมีความเช่ือว่า จดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้อย่างชดัเจน รัดกมุ และจําเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น

แนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลงั  จากคําจํากดัความดงักล่าวเห็นได้ว่า โครงการ

จะประสบผลสําเร็จหรือไม่ ดไูด้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้แต่แรกหรือไม ่

ซึ่ง ไทเลอร์ได้เสนอโมเดลการประเมินขึน้ท่ีเรียกว่า “Tyler’s Goal Attainment Model” หรือ 

แบบจําลองท่ียดึความสําเร็จของจดุมุ่งหมายเป็นหลกั ไทเลอร์ได้นํารูปแบบการประเมินนีม้าใช้ในด้าน

การวัดผลของหลักสูตร โดยเน้นกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์ และการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยประเมินว่าผลสมัฤทธ์ิท่ี

เกิดขึน้เป็นไปตามจดุมุง่หมายหรือไม ่

 ไทเลอร์ มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินนัน้ เพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรมท่ีตัง้ไว้นัน้ประสบผลสําเร็จหรือไม่ ส่วนใดท่ีประสบความสําเร็จก็อาจเก็บไว้ใช้ได้ต่อไป แต่

สว่นใดไมป่ระสบผลสําเร็จก็ควรปรับปรุงแก้ไข  ซึง่ไทเลอร์ได้เน้นการประเมินผลทางด้านการศกึษาโดย

ได้จดัลําดบัขัน้ในการเรียนการสอนและการประเมินผลดงันี ้

1. ตัง้จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยบ่งบอกถึง

พฤติกรรมท่ีต้องการวดัในภายหลงัด้วย ได้แก่ การกําหนดจดุมุ่งหมายในโครงการ เช่น พฤติกรรมของ

ผู้ เรียน เป็นต้น 

2. กําหนดเนือ้หา หรือ ประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมาย

ท่ีตัง้ไว้ ได้แก่  การเลือกเนือ้หาหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้

พฤตกิรรมท่ีต้องการ ขัน้ตอนนีจ้ะคลมุถึงกิจกรรมและสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้จดัการเรียนการสอน เพ่ือ

นําไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีต้องการ 

3. เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการท่ีจะทําให้เนือ้หาท่ีวางไว้ประสบผลสําเร็จ 

โดยมีการระบุถึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในโครงการ เช่น  การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการทดสอบ          

เป็นต้น เพ่ือพิจารณาถึงความสําเร็จท่ีตัง้ไว้ 

4. ประเมินผลโครงการ โดยการตดัสินด้วยการวดัผลทางการศกึษา หรือการทดสอบสมัฤทธิผล

ในการเรียน แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิและสรุปรวบรวมเพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข 

ดงันัน้เราจะเห็นได้ว่า ไทเลอร์ คิดว่าการประเมินผลโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอน การประเมินนัน้อาศยัแบบทดสอบสมัฤทธิผลทางการศึกษา การวิเคราะห์และการสงัเกตเป็น

พืน้ฐานในการประเมินคณุคา่ของโครงการ 
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ในการประเมินโครงการนัน้ ไทเลอร์ มีความเห็นว่า ต้องยึดความสําเร็จของคนส่วนใหญ่เป็น

เกณฑ์ในการตัดสินความสําเร็จของกลุ่ม การตีความจากคะแนนท่ีได้จากการทดสอบเพ่ือการ

ประเมินผลนัน้ อาศยัคะแนนรวมเป็นหลกั และอาศยัการวดัพฤติกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมี

เกณฑ์กําหนดไว้ล่วงหน้าถึงระดบัของความสําเร็จ ซึ่งในการประเมินผลตามแนวคิดนีเ้หมาะสําหรับ

การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มากกวา่การประเมินผลความก้าวหน้า  

การนําแนวคิดของไทเลอร์มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการนัน้ ถ้าผู้ประเมินต้องการ

ประเมินโครงการเก่ียวกบัการเรียนการสอนตามแนวคิดของไทเลอร์ สามารถดําเนินการตามขัน้ตอน

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค้นหาจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของโครงการท่ีจะทําการประเมินผลให้ได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ

โครงการทางการศกึษาสว่นใหญ่ ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 

2. นําจดุมุง่หมายของโครงการนัน้มาแยกยอ่ยออกเป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมให้ได้ 

3. จดัเนือ้หาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ตา่ง ๆ 

4. ทําการทดสอบผู้ เรียนก่อนทําการเรียนการสอนด้วยแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพทางการ
วดัผลท่ีเช่ือถือได้ 

5. เลือกวิธีการสอนและอปุกรณ์การสอนให้สอดคล้องกบัเนือ้งหา และจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

6. เม่ือโครงการเสร็จสิน้ลงแล้วจงึทําการทดสอบผู้ เรียนตามเนือ้หาท่ีได้เรียนไปแล้ว 

7. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการเรียนการสอน
และคะแนนท่ีได้หลงัจากการเรียนการสอนวา่แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัหรือไม ่

8. นําผลการเปรียบเทียบมาค้นหาจดุบกพร่องในการเรียนการสอนว่าอยู่ท่ีใดบ้าง จดบนัทึก
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

จากแนวคิดของ ไทเลอร์ เก่ียวกบัการประเมินผลโครงการดงักล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การ

ประเมินผลดงักลา่วแล้วง่ายตอ่การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการเพราะวดัและประเมินผลเฉพาะ

แต่จุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้เท่านัน้แต่ว่าการประเมินผลดังกล่าวนีมี้คุณค่าค่อนข้างจํากัด เพราะว่ามี

ประโยชน์สําหรับการประเมินผลสรุปมากกว่าการประเมินผลความก้าวหน้า และให้ความสําคญัใน

คณุคา่ของจดุมุง่หมายเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ สว่นเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินการบรรลวุตัถปุระสงค์ยงัเป็น

อตันยัมาก 

 

3.  การประเมินโครงการแบบยดึการตดัสินในเป็นหลัก  (Decision – Making) 

เป็นการประเมินโครงการท่ียึดถือรูปแบบหรือกระบวนการตัดสินใจเป็นบรรทัดฐาน โดยผู้

ประเมินจะต้องเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ มีอํานาจตดัสินใจเป็นผู้พิจารณาเพ่ือการตดัสินใจว่าจะ
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สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam and others. 1983 ) เป็นบคุคลสําคญัท่ีเสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมิน

โครงการชนิดนี ้ซึง่เป็นท่ีรู้จกัและเข้าใจกนัในรูปแบบท่ีเรียกวา่ “CIPP Model”  ซึง่ยอ่มาจากคํา  4 คํา ได้แก่  

 C   =  Context   คือ สภาวะแวดล้อม  

I     =   Input  คือ ปัจจยัเบือ้งต้น 

P    =  Process  คือ กระบวนการ 

 P    =  Product  คือ ผลผลติ 

แนวความคดิและแบบจาํลองของ Daniel L.Stufflebeam 
 สตฟัเฟิลบีม ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า “เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์เพ่ือให้

ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่”  เขาได้เสนอรูปแบบการ

ประเมิน CIPP ท่ีเน้นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองในการหาข้อมูลและข้อเท็จจริง

เก่ียวกบัโครงการ เพ่ือหาทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจของผู้บริหาร  

แบบจําลองประเภทนีไ้ม่เพียงแต่ประเมินว่า บรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่เท่านัน้ แต่ยังเป็นการ

ประเมินเพ่ือให้รายละเอียดตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ โดยได้แบ่งรูปแบบการตดัสินใจท่ีก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงออกเป็น 4 แนวทาง ซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัการตดัสนิใจและข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ประกอบ ดงันี ้

1. การตัดสินใจท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิง เป็นการประเมินเพ่ือนําไปสู่การ

ตดัสนิใจท่ีเปล่ียนแปลงโดยสมบรูณ์ เม่ือได้รับข้อมลูการค้นพบใหม่สดุท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง โดย

จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้รูปแบบ โครงสร้าง เป้าหมาย เป็นต้น การเปล่ียนแปลงเช่นนี ้จะต้องเป็น

การประเมินโครงการท่ีต้องมีข้อมลูละเอียดรอบคอบและมีมากพอเพียง อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ

แบบนีมี้โอกาสเกิดขึน้น้อยมากหรือแทบจะไมเ่กิดขึน้เลย 

2. การตดัสินใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับกิจกรรม หรือหน่วยงานบางสิ่งบางอย่าง

ขององค์การ เป็นการเปล่ียนแปลงบางส่วนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเพ่ือประคองดุลยภาพ

ภายในองค์การให้เป็นไปโดยปกต ิแตย่งัรักษาสภาพหรือโครงสร้างเดมิไว้ จะเปล่ียนเฉพาะรายละเอยีด

ย่อย ๆ  มีการใช้เทคนิคใหม่ ๆ หรือมาตรฐานความสําเร็จมาช่วยแก้ไขหรือสบัเปล่ียนหน้าท่ีการงาน

หรือเปล่ียนระบบการเก็บข้อมลู เป็นต้น 

3. การตดัสินใจเพ่ือปรับปรุงพฒันาให้องค์การดีขึน้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี

คณะกรรมการหรือผู้ เช่ียวชาญศึกษา  แก้ไขแนะนํา  ให้ความรู้ และนําเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ือการ
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4. การตัดสินใจโดยนําความคิดริเร่ิมมาใช้ เป็นการเปล่ียนแปลงไปสู่แนวใหม่ โดยนํา

กิจกรรมใหม ่ๆ เข้ามาทดลองใช้เพ่ือดผูลและโอกาสของการเปล่ียนแปลง  ใช้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม ่ 

ซึง่บางครัง้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงสงูและจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางสงัคม

อนัเป็นผลผลติของโครงการทดลองนัน้ 

จากแนวทางการตดัสนิใจข้างต้น สามารถแยกประเภทการตดัสนิใจออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.   การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนเพ่ือวางวตัถปุระสงค์ ได้แก่ การกําหนดการวางแผนว่า

จะเนินการอยา่งไร มีเป้าหมายอยา่งไร ระดบันีเ้ป็นการคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้ 

2.   การตดัสินใจเก่ียวกับโครงสร้างเพ่ือวางกระบวนการ เป็นการกําหนดในเร่ืองโครงสร้าง 

เพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสม ระดบันีเ้ป็นการคาดหวงัของวิธีการ 

3.   การตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือการควบคุมดัดแปลงกระบวนการ ได้แก่ การ

ควบคมุดแูล  ปรับปรุงวิธีการตา่ง ๆ ในระหวา่งดําเนินการ ระดบันีเ้ป็นการปฏิบตักิารท่ีเกิดขึน้จริง 

4.   การตดัสนิใจเก่ียวกบัการดําเนินงานเม่ือสิน้สดุโครงการ เป็นการตดัสินใจครัง้สดุท้าย เพ่ือ

การตรวจสอบโครงการทัง้หมดวา่ได้บรรลเุป้าหมายมากน้อยเพียงไร ระดบันีเ้ป็นเป้าหมายท่ีเกิดขึน้จริง

หลงัจากได้ปฏิบตักิารไปแล้ว 

จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าการตดัสินใจในการวางแผนจะต้องเกิดจากการประเมินในด้าน 

ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินเพ่ือค้นหาเหตผุลในการกําหนดวตัถปุระสงค์

ของโครงการ โดยจะระบถุึงสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก และภายในท่ีอาจมีผลกระทบตอ่โครงการ ระบุ

ถึงความต้องการและโอกาสต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์ปัญหาและวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ี

จะเกิดขึน้ เม่ือมีได้มีการวิเคราะห์สภาพต่าง ๆ แล้ว จึงจะกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการขึน้              

การประเมินสภาพแวดล้อมจําแนกออกได้เป็น 2 วิธี คือ การประเมินตามสภาวการณ์ (Contingency) 

ท่ีมุ่งค้นหาอิทธิพลท่ีอยู่ภายนอกระบบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดีขึน้ สามารถนําไปสู่การคาดการณ์

ข้อมลูท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและนําข้อมลูนัน้มาทําการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ

ตอ่ไป และ  การประเมินตามความสอดคลอ้ง (Congruence) โดยการเปรียบเทียบระหวา่งผลท่ีเกิดขึน้

จริงกบัผลท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกนั และเพ่ือต้องการดวู่าโครงการ

นัน้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด การประเมินตามความสอดคล้องมักเป็นการศึกษา
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2. การประเมินข้อมลูนําเข้า เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการนําเสนอข้อมลูสําหรับ

การกําหนดถึงวิธีการในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้โครงการบรรลถุึงวตัถปุระสงค์ โดยจะระบใุห้ทราบถึง

ลกัษณะของข้อมลูนําเข้าดงันี ้

1) สมรรถภาพและความรับผิดชอบของบคุคลและของหน่วยงานท่ีจะบริหารโครงการ 
2) กลยทุธ์หรือยทุธวิธีท่ีจะทําให้โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

3) รูปแบบเฉพาะของข้อมลูท่ีจะช่วยสนบัสนนุการนําไปใช้ของยทุธวิธีท่ีได้เลือกสรรแล้ว 

การประเมินข้อมูลนําเข้าจะเป็นการประเมินวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนรายละเอียดอย่างลึกซึง้  

มุ่งวิเคราะห์หาข้อมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ หรือการบริหารโครงการ             

การตดัสนิใจจะขึน้อยูก่บัการประเมินข้อมลูนําเข้าหรือข้อมลูท่ีได้รับการเลือกสรรมาอย่างดีแล้ว ซึง่เช่ือ

ได้วา่ หากนําไปบริหารโครงการแล้ว ยอ่มบรรลถุึงเป้าหมายของโครงการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินเพ่ือการควบคมุการบริหารโครงการ ผลของการ
ประเมินจะเป็นข้อมูลให้ผู้ บริหารโครงการใช้ปรับปรุงโครงการให้สามารถดําเนินการและบรรลุถึง

วตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพ จดุมุง่หมายของการประเมินกระบวนการจําแนกได้เป็น 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือพยากรณ์ความบกพร่องในการดําเนินงานโครงการ 
2) เพ่ือเสนอข้อมลูท่ีจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจดําเนินโครงการ 
3) เพ่ือดํารงไว้ซึง่การดําเนินโครงการท่ีเป็นไปด้วยดี 

การประเมินกระบวนการจะต้องคํานงึถึงกลยทุธ์ในการประเมินท่ีสําคญั 3 วิธี คือ ประการแรก

จะต้องทําการประเมิน หรือวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ประการ     

ท่ีสอง  จะต้องทําการประเมินความสามารถในการบริหารโครงการของผู้ ดําเนินโครงการ และประการ 

ท่ีสาม  จะต้องทําการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโครงการท่ีได้กําหนดขึน้ 

หากทําการประเมินทัง้สามกลยุทธ์แล้วจะทําให้ทราบชัดเจนว่ากระบวนการบริหารโครงการจะ            

บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการหรือไม ่

4. การประเมินผลงาน (Product  Evaluation)  เป็นการประเมินท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจหรือแสดงความคิดเห็นตอ่ความสําเร็จของโครงการทัง้ในขณะท่ีโครงการกําลงัดําเนินงานอยู ่

และเม่ือโครงการได้เสร็จสิน้ลง การประเมินในลกัษณะนีจ้ะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีเกิด

ขึน้กับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดขึน้ไว้ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม

โครงการ ข้อมลูนําเข้าหรือทรัพยากรโครงการ และตวักระบวนการ  
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เกณฑ์การประเมินผลงาน  สามารถจําแนกได้เ ป็น  2 ลักษณะ  คือ  เกณฑ์ ท่ีตัง้ขึ น้ 

(Instrumental Criteria) เป็นเกณฑ์กลางท่ีกําหนดขึน้ก่อนท่ีจะมีการดําเนินงาน และเกณฑ์ตามเหต ุ

(Consequential Criteria) เป็นเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือเป็นเกณฑ์ท่ีต้องผนัแปรไป

ตามสถานการณ์ในขณะท่ีโครงการดําเนินงานอยู ่

สรุปได้ว่าการประเมินผลงานเป็นการวัดและการแปลผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึน้ว่า บรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่และสมควรท่ีจะดําเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือจะปรับปรุง

เปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรจึงจะทําให้โครงการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมาย่ิงขึน้ และบรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้อยา่งสมบรูณ์มากท่ีสดุ  

เพ่ือให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทของการประเมินแบบ CIPP กบัประเภทของการ

ตดัสนิใจ สามารถสรุปรายละเอียดตามภาพประกอบ  2.3 

                      ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการประเมินกบัประเภทของการตดัสินใจ                       ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการประเมินกบัประเภทของการตดัสินใจ 

         ประเภทการประเมิน                      ประเภทการตดัสินใจ          ประเภทการประเมิน                      ประเภทการตดัสินใจ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ภาพประกอบ 2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการประเมินกบัประเภทของการตดัสินใจ      ภาพประกอบ 2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการประเมินกบัประเภทของการตดัสินใจ 

ในการประเมินโครงการทัง้ 4 แบบ จะต้องมีการประสานสมัพนัธ์กนัเสมอ จะใช้แบบใดแบบ

หนึ่งเพียงแบบเดียวย่อมทําให้คําตอบในการบริหารโครงการไม่ชดัเจน ดงันัน้การประเมินโครงการท่ีดี

จะต้องเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบและมีการบรูณาการทกุแบบเข้าด้วยกนัเพ่ือให้เป็นการประเมินผล

โครงการท่ีครบสมบูรณ์และถ้าเป็นไปได้จะต้องมีการประเมินสิ่งเก่ียวพันอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ี

โครงการได้สิน้สุดไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเวลาท่ีนานหรือสัน้ ๆ ก็ได้ โดยพิจารณาจาก

ในการประเมินโครงการทัง้ 4 แบบ จะต้องมีการประสานสมัพนัธ์กนัเสมอ จะใช้แบบใดแบบ

หนึ่งเพียงแบบเดียวย่อมทําให้คําตอบในการบริหารโครงการไม่ชดัเจน ดงันัน้การประเมินโครงการท่ีดี

จะต้องเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบและมีการบรูณาการทกุแบบเข้าด้วยกนัเพ่ือให้เป็นการประเมินผล

โครงการท่ีครบสมบูรณ์และถ้าเป็นไปได้จะต้องมีการประเมินสิ่งเก่ียวพันอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ี

โครงการได้สิน้สุดไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเวลาท่ีนานหรือสัน้ ๆ ก็ได้ โดยพิจารณาจาก

การประเมนิสภาพแวดล้อม เพ่ือกําหนดทิศทางและวตัถปุระสงค์โครงการ 

การประเมนิข้อมลูนําเข้า เพ่ือเลือกแนวทางในการดําเนินงานโครงการ 

การประเมนิกระบวนการ เพ่ือการนําโครงการไปปฏิบตั ิ

การประเมนิผลงาน เพ่ือปรับปรุงพฒันาหรือเลกิล้มโครงการ 

ข้อมลูย้อนกลบั 
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1. วตัถปุระสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารนิเทศเพ่ือการตดัสนิใจ ดงันัน้ จึงจําเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีจะต้องมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจ 

2. ชนิดของการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ต้องการการออกแบบการประเมินท่ีแตกต่างกนั และ

ควรใช้รูปแบบการประเมินท่ีมีประสทิธิผลและเป็นรูปแบบทัว่ ๆ ไป 

3. ในกรณีท่ีรูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้านเนือ้หา ควรใช้ขัน้ตอนของการ

ตดิตามผลดงันี ้คือ วิเคราะห์ รวบรวม และนําเสนอ 

4. การตดัสินใจประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้คือ ขัน้การวิเคราะห์ ออกแบบ เลือก และ

ปฏิบตัิ จึงจําเป็นท่ีจะต้องอาศยัข้อมูลจากการประเมิน ดงันัน้จึงต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างนัก

ประเมินและผู้ตดัสนิใจ 

5. เพ่ือท่ีจะให้ได้มาซึ่งคําตอบในการตัดสินใจ การออกแบบการประเมินจึงควรคํานึงถึง

เกณฑ์ท่ีมีความเท่ียงตรงภายในและภายนอก ความเช่ือมัน่ และมีความเป็นปรนยั 

6. การประเมินท่ีเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองเป็นวฏัจกัรต้องใช้กบัโครงการท่ีเป็นระบบ 

จดุเดน่ของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP คือ 

1. เป็นรูปแบบท่ีขยายขอบเขตของการประเมินให้กว้างขวางออกไปมากกว่าการใช้
จดุประสงค์ 

2. ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ สําหรับผู้ ประเมินและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น

ประโยชน์ยิ่งตอ่โครงการท่ีมีขอบเขตกว้างและซบัซ้อน 

3. รูปแบบนีเ้หมาะสมอยา่งยิ่งกบัความต่ืนตวัในทฤษฎีเชิงระบบ 

4. วิธีการของรูปแบบนีส้มเหตสุมผลและเป็นระบบ 

5. นําไปใช้ปฏิบตักิารได้เป็นอยา่งดี 

จดุออ่นของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP คือ 

1. รูปแบบนีส้ร้างจากข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีปราศจากเหตผุลท่ีดีเก่ียวกับการตดัสินใจอย่างมี
เหตผุลของผู้ตดัสนิใจ เก่ียวกบัการเปิดกว้างของกระบวนการตดัสนิใจ 

2. รูปแบบนีส้รุปความคดิของกระบวนการตดัสนิใจในขณะท่ีละเลยรูปแบบอ่ืน ๆ 

3. รูปแบบนีล้้มเหลวท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกบั “คณุคา่” และ “มาตรฐาน” 

4. เม่ือทดลองแล้วปรากฏวา่ยากตอ่การนําไปและการดําเนินการ 
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4.  การประเมินโครงการแบบยดึความเป็นอสิระจากวัตถุประสงค์  (Goal – Free) 

เป็นการประเมินท่ีมีลกัษณะตรงข้ามกับการประเมินแบบยึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั เป็นการ

ประเมินทุกส่วนและทุกอย่างท่ีเกิดขึน้จากโครงการ แล้วพิจารณาดูว่าเป็นไปตามท่ีต้องการหรือไม ่  

โดยไม่ต้องเทียบกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ  เพราะถ้าไปเทียบกบัวตัถปุระสงค์หรือเป้าประสงค์ของ

โครงการแล้ว จะทําให้ผู้ประเมินละเลยผลกระทบบางอย่างท่ีเกิดจากการดําเนินการของโครงการนัน้ 

การประเมินแบบนี ้ต้องการลดความลําเอียงของผู้ประเมินท่ีมุ่งพิจารณาส่วนใดสว่นหนึ่งของโครงการ

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ แต่ละเลยหลายสิ่งหลายอย่างท่ีเกิดขึน้โดยถือว่าเป็นสิ่งท่ีไม่มีค่าควรแก่การ

พิจารณา ซึง่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาตดัสนิการดําเนินงานโครงการได้ 

สไครเวน ( Scriven. 1967) เป็นผู้ เสนอแนวความคิดและรูปแบบการประเมินโครงการชนิดนี ้

ซึง่ได้รับการยอมรับและนําไปใช้กบัการประเมินโครงการของกลุม่ผู้บริโภคสินค้า โดยประเมินหาความ

นิยมของผู้บริโภคสินค้าและผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ โดยไม่จําเป็นท่ีจะต้องรู้ถึงวตัถปุระสงค์ของบริษัทผู้ผลิต 

แต่จะพิจารณาความนิยมของผู้ บริโภคเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการดําเนินการผลิตหรือการ

ประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม แนวความคิดการประเมินอย่างอิสระจากวตัถุประสงค์ ได้ถูก

วิพากษ์วิจารณ์มากและไม่นิยมใช้ในด้านการบริการสังคม เน่ืองจากโครงการประเภทนีห้ากไม่

เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้แล้ว ก็ยากท่ีจะหาเกณฑ์มาจบัหรือยากแก่การประเมิน  หรือ

ถ้าประเมินได้ก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้ประเมินซึง่อาจมีความลําเอียงเกิดขึน้ได้ และไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของการประเมินในรูปแบบนี ้

แนวความคดิและแบบจาํลองของ Michael S. Scriven 
 โดยทัว่ไป ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง นกัประเมินมกัจะกําหนดจดุมุ่งหมายหรือ

เป้าหมายไว้ชดัเจน ซึง่เป้าหมายของการประเมินนัน้สว่นมากจะมีความสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของ

โครงการเหลา่นัน้ แต ่สไครเวน  ( Scriven. 1967 and 1991) มีความคิดว่า ในบางครัง้นกัประเมินอาจ

ไมต้่องสนใจจดุมุง่หมายของโครงการ การประเมินแบบนีเ้ป็นวิธีการประเมินท่ีใช้เทคนิคตา่ง ๆ เพ่ือการ

ค้นหาผลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ ไม่ว่าผลนัน้จะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม ่

และเรียกวิธีการประเมินแบบนีว้่า การประเมินแบบไม่จํากดัเป้าหมาย หรือการประเมินแบบเป้าหมาย

อิสระ เขาพบว่าการประเมินแบบนีดี้กว่าการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย เน่ืองจากนกัประเมินอาจจะ

ค้นพบผลอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ นอกเหนือไปจากสิง่ท่ีกําหนดไว้  

 สไครเวน ได้เสนอรูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของ ครอนบาค (Lee J. Cronbach) เป็น

พืน้ฐาน โดยเขาได้เน้นบทบาทท่ีสําคญัของการประเมินผลในการตดัสินคณุค่าของโครงการหรือสิ่งท่ี

ทําการประเมิน นอกจากนี ้เขายงัชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่างการประเมินความก้าวหน้า กบัการ

ประเมินผลสรุปไว้อย่างชดัเจน กล่าวคือการประเมินความก้าวหน้าเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ

ดําเนินงานของโครงการ และควรใช้นกัประเมินท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัโครงการ เป็นผู้ ท่ีมีความ
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 สิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งท่ี สไครเวน ได้เสนอไว้ก็คือ การประเมินโดยใช้วิธีการประเมินแบบ

ประสม (Hybrid Evaluation) เป็นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่  

1. ความแตกต่างของการประเมินคุณค่าภายใน หรือการประเมินก่อนการปฏิบัติงาน 

(Intrinsic Evaluation) อนัได้แก่ การประเมินกระบวนการท่ีใช้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ซึง่เราอาจเรียกว่า 

เป็นการประเมินขัน้ทุติยภูมิเพราะยังไม่ได้มีการกําหนดเกณฑ์โดยตรง เพียงแต่ใช้เปรียบเทียบผล              

โดยทางอ้อม 

2. การประเมินเม่ือมีการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค่าของการปฏิบัติการ (Pay-off 

Evaluation) ซึง่เป็นการประเมินเพ่ือการตดัสนิคณุคา่ท่ีได้จากโครงการโดยอาศยัตวัแปรเกณฑ์มาใช้ใน

การพิจารณา  ซึง่เรียกได้วา่ เกณฑ์ปฐมภมูิ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประเมินใน 2 ลกัษณะ แสดงได้ดงันี ้

ลกัษณะของการประเมินคณุคา่ภายในและการประเมินคณุคา่การปฏิบตังิาน 

ลกัษณะของการ

ประเมิน 

การประเมนิคณุคา่ภายใน การประเมนิคณุคา่การปฏิบตังิาน 

การประเมินผลยอ่ย2 

Formative Evaluation 

 

การประเมินผลสรุป3 

Summative 

Evaluation 

ตดัสนิความสอดคล้องของเนือ้หา 

เช่น โครงสร้าง ลําดบัของเนือ้หา 

เป็นต้น 

ตดัสินคุณค่าขัน้สดุท้ายของวสัดุ

ตา่ง ๆ 

ตัดสินผลท่ี เ กิดขึ น้ระหว่างการ

ดําเนินการเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ใน

การปรับปรุง 

ตัดสินผลขัน้สุดท้ายเก่ียวกับผลท่ี

เกิดขึน้ 

 จากตารางข้างต้น สไครเวน ได้เสนอว่าการทําการประเมินทัง้ 2 อย่าง ต่างก็มีทัง้ข้อดีและ

ข้อบกพร่องในตวัของมนัเอง ดงันัน้เราควรจะใช้วิธีการประเมินทัง้ 2 อย่าง เพ่ือให้ได้การประเมินท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นัน้ก็คือ การประเมินคณุค่าทัง้ภายในและการปฏิบตัิงานหลงัจากท่ีโครงการ

ได้ดําเนินงานไปแล้ว โดยจะต้องทํากิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

 

                                                           
2 เป็นการประเมินในระหวา่งท่ีโครงการกําลงัดําเนินงานอยู่  โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการ 
3 เป็นการประเมินเม่ือโครงการสิน้สดุแล้ว  โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการตดัสินคณุคา่และการควบคมุติดตามโครงการ 
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            1. จะต้องมีการตรวจสอบเป้าหมายอยูต่ลอดเวลาวา่ ควรจะมีการปรับปรุงหรือไม ่อยา่งไร 

             2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู เช่น แบบทดสอบวดัความก้าวหน้า หรือ เคร่ืองมือท่ีบง่บอก

และควบคมุกิจกรรมของโครงการ ตัง้แตต้่นจนจบ ตลอดจนการตดิตามผลโครงการ 

             3. การใช้การตดัสินจากภายนอก เพ่ือการนํามาพิจารณาในเร่ืองเป้าหมาย เนือ้หา และเคร่ืองมือ

วดัต่าง ๆ เพราะการใช้หลกัเกณฑ์ท่ีได้จากภายนอกจะช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองของความเท่ียงตรงของ    

สิ่งเหล่านี  ้โดยในทางปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องใช้นักประเมินอาชีพ อาจจะให้ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ

ตรรกวิทยา นกัประวตัศิาสตร์ ผู้ ชํานาญในสาขาวิชานัน้ เป็นผู้ประเมินก็ได้ 

 ในแนวคิดของสไครเวนนัน้ การประเมินท่ีไม่ยดึวตัถปุระสงค์เป็นหลกั ไม่ได้หมายความว่า จะ

ไมป่ระเมินผลท่ีเกิดขึน้จากวตัถปุระสงค์ของโครงการ แตมี่ความหมายวา่ ผลท่ีเกิดขึน้จากโครงการหรือ

กิจกรรมใด ๆ นัน้ เป็นเพียงสว่นหนึง่ของผลอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ด้วย แนวคิดดงักลา่วได้รับคําวิจารณ์ทัง้

ในทางสนบัสนนุและไม่สนบัสนนุ ในทางสนบัสนนุมีความเห็นว่า แนวคิดการประเมินในลกัษณะนี ้ทํา

ให้นกัประเมินมองผลงานในทศันะท่ีกว้าง สามารถทราบผลทกุ ๆ สว่นท่ีเกิดขึน้จากการทํากิจกรรมหรือ

โครงการซึง่ส่งผลดีในการทํางานหรือในการวางแผนงานต่าง ๆ ส่วนในทางท่ีไม่สนบัสนุนนัน้ จะมีจุด

โต้แย้งหนกัไปในด้านวิธีการ คือ มีความเห็นวา่ในทางปฏิบตัิคงยากท่ีจะติดตามผลการประเมินใด ๆ ท่ี

เกิดขึน้ให้ครบทัง้หมดได้ นอกจากนัน้ มาตรการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินให้ครอบคลมุผลทกุ ๆ 

ด้านท่ีเกิดขึน้ ก็ยอ่มยากท่ีจะกําหนดหรือระบแุนวทางท่ีชดัเจนได้ 

  
 5.  การประเมินโครงการแบบศิลปวิจารณ์  (Art  Criticism) 

เป็นรูปแบบการประเมินโครงการท่ีวิวฒันาการมาจากแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลป์

ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ทางด้านศิลปะ วรรณคดี ดนตรี การละคร และการวิจารณ์งานภาพยนตร์          

โดยผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหรือโครงการเป็นอย่างดี แล้วชีแ้จง

ให้ผู้บริหารหรือผู้ เก่ียวข้องกับการพิจารณาตดัสินการดําเนินงานโครงการได้เข้าใจและทราบถึงข้อดี

ข้อเสีย และคณุค่าของโครงการอย่างเด่นชดั พยายามโน้มน้าวจิตใจของผู้ เก่ียวข้องให้เกิดความรู้สึก

อย่างรุนแรงกับโครงการในลักษณะของความเคลิบเคลิม้ หลงใหล หรือเกลียดชัง ไม่เห็นด้วยกับ

โครงการนัน้ วิธีนีไ้ม่มีเกณฑ์ท่ีแน่นอน แต่เป็นเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามความเช่ือ ความนิยม และความรู้สกึ

ของผู้ประเมินและผู้ รับฟังเป็นสําคญั การวิจารณ์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเร่ืองไม่ดีเสมอไป  แตเ่ป็นการให้

ความกระจ่างในการอธิบายความคิด หรือให้แนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพให้ดีเพิ่มขึน้ 

นอกจากนีป้ระสบการณ์ และการศึกษาอบรมของผู้ประเมินและผู้ รับฟังยงัเป็นเกณฑ์สําคญัของการ

ตดัสินใจการดําเนินงานโครงการอีกด้วย ไอสเนอร์ ( Eisner. 1994 ) เป็นผู้ นําในการเสนอแนวคิดและ

รูปแบบการประเมินโครงการชนิดนี ้ซึง่ปัจจบุนัยงัคงได้รับการพฒันาและยอมรับเพ่ือใช้ในการประเมิน
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6.  การประเมินโครงการแบบรับรองมาตรฐาน (Accreditation) 
เป็นการประเมินโครงการซึ่งเกิดจากการรวมตวัของผู้ประกอบการชนิดเดียวกัน เช่น แพทย์ 

ทนายความ วิศวกร และอ่ืน ๆ แล้วประเมินการปฏิบตัิงานของกนัและกนั โดยปกติคณะผู้ประเมินจะ

ไปเย่ียมชมกิจการ แล้วให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขในช่วง

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หลงัจากนัน้คณะผู้ประเมินจะไปตรวจเย่ียมชมอีกครัง้ หากโครงการนัน้ได้รับ

การปรับปรุงแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจของคณะผู้ประเมิน ผู้ประเมินก็จะเสนอให้มีการรับรองการดําเนิน

โครงการของการประกอบการนัน้ แตถ้่าโครงการไมไ่ด้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจ  โครงการนัน้

อาจไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมหรือกลุ่มอาชีพการประกอบการนัน้ก็ได้ การประเมิน

โครงการโดยการรับรองมาตรฐานจากสมาคมวิชาชีพดังกล่าวแล้วอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า        

“การประเมินโครงการแบบการตรวจสอบทางวิชาชีพ” 

การประเมินในรูปแบบนี  ้ได้รับความนิยมมากขึน้ โดยในแต่ละสาขาวิชาชีพจะมีวิธีการ

ตรวจสอบท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น สาขาแพทย์จะมีคณะกรรมการแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา แพทย์ท่ี

ได้รับการประเมินจะต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบตัิ การสอบทัง้ข้อเขียนและปากเปล่าโดยคณะแพทย์

ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ จงึจะได้รับประกาศนียบตัรรับรองความเช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ 

โดยสรุปการประเมินแบบตรวจสอบทางวิชาชีพ คือ การประเมินท่ีอาศัยกลุ่มบุคคล

ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพนัน้ ๆ เป็นผู้ ตรวจสอบมาตรฐานและคุณค่าของคนในอาชีพเดียวกันนั่นเอง 

วิธีการของแต่ละสาขาวิชาชีพอาจจะแตกต่างไปในรายละเอียด แต่ก็เป็นการประเมินมาตรฐานของ

วิชาชีพนัน้ ๆ โดยภาพรวมในทกุ ๆ ด้านนัน่เอง 

 
7.  การประเมินโครงการแบบกึ่งกฎหมาย (Quasi – Legal) 
เป็นการประเมินโครงการโดยการเลียนแบบกระบวนการพิจารณาของศาลท่ีไต่สวนโดยตัง้

คณะลกูขนุ  ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญหรือบคุคลสําคญั ๆ และเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้ทําการสืบค้นและสอบสวน

ให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นข้อดีและข้อเสียของโครงการจากบคุคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ เห็นด้วยกบัโครงการ และผู้ ท่ี

ไมเ่ห็นด้วยกบัโครงการ  โดยใช้วิธีไตส่วนในบรรยากาศของการให้ปากคําในศาล และเม่ือได้ข้อเท็จจริง

จนเป็นท่ีพอใจแล้ว ก็จะสรุปและพิจารณาตดัสนิใจดําเนินงานโครงการนัน้ 

การประเมินโครงการแบบก่ึงกฎหมายนีเ้ป็นกระบวนการท่ีมองดนู่าศกัดิ์สิทธ์ิ มีความยตุิธรรม 

และมีลกัษณะของความเป็นจริงเป็นจัง ทัง้ ๆ ท่ีผู้ประเมินไม่มีอํานาจจริงตามกฎหมายแต่อย่างใด     

แต่คู่กรณีทัง้สองฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ และฝ่ายไม่สนับสนุนโครงการ ได้มีโอกาสแสดง  
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8.  การประเมินโครงการแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case – Study) 
เป็นการประเมินโครงการท่ีผู้ประเมินอธิบายรายละเอียดของโครงการในทุก ๆ ด้านให้เป็นท่ี

เข้าใจแก่ผู้ ดําเนินงานโครงการ และผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ ทัง้สองฝ่ายต่อรองซึ่งกันและกัน

ก่อนท่ีจะตกลงใจอย่างหนึ่งอย่างใด การประเมินโครงการโดยวิธีนีจ้ะมุ่งประเด็นด้านความคิดเห็นของ

บคุคลท่ีมีต่อโครงการ วิธีในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมลูจะกระทําโดยการสงัเกตแบบมีส่วน

ร่วม ศกึษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโครงการ มีการสมัภาษณ์อย่างเจาะลกึบคุคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หลาย ๆ ฝ่าย ศึกษาประวัติและกระบวนการจัดทําโครงการ  รวมทัง้มีการบันทึกรายละเอียดและ

เหตผุลเหลา่นัน้ไว้ ซึง่คล้ายกบักระบวนการศกึษาเชิงคณุภาพ (Qualitative) นัน่เอง 

การจัดเก็บข้อมูล และวิธีการศึกษาต้องจัดทําโดยผู้ ชํานาญและมีประสบการณ์เพ่ือจะได้

ตรวจสอบข้อมลูและตวัแปรต่าง ๆ ได้อย่างไม่ผิดพลาด วิธีการประเมินแบบนี ้แม้ว่าในตอนแรกได้มีผู้

วิจารณ์ว่า การเก็บข้อมลูมีความเป็นอตันยัค่อนข้างสงู แต่ในปัจจุบนัได้รับความสนใจและนิยมใช้ใน

การประเมินเพิ่มมากขึน้ วิธีการประเมินแบบการศึกษาเฉพาะกรณี นอกจากจะช่วยให้ผู้ รับฟังเกิด

ความเข้าใจโครงการอย่างลกึซึง้แล้วยงัช่วยแก้ไขความยุ่งยากของผู้ประเมินในการสรุปสาเหต ุแต่จะ

เสนอสภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงสภาวะและสถานภาพของโครงการ และคุณค่าสําคัญ ๆ ของ

โครงการ  โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้ รับฟังชัง่นํา้หนกัและตดัสินเก่ียวกับโครงการ

ด้วยตนเอง 

ผู้ ท่ีได้ช่ือวา่เป็นผู้บกุเบกิคนสําคญัของการประเมินโครงการแบบนีคื้อ สเตก ( Stake. 2004) และ

ภายหลังต่อมามีนักวิชาการทางการประเมินผลโครงการได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล

โครงการประเภทนีอี้กหลายคน  เช่น สมิธ (Nick L. Smith)  แมคโดแนลด์ (Barry McDonald)         

แฮมิลตนั (David Hamilton) และพาร์เลตต์ (Malcolm Parlett) เป็นต้น 

 แนวความคดิและแบบจาํลองของ Robert E.Stake 

 จากแนวคิดของ ครอนบาค และ สไครเวน เก่ียวกบัการประเมินโครงการ ท่ีได้เสนอแนวคิดไว้

แตไ่ม่คอ่ยเป็นระบบนกั สเตก ( Stake. 2004) ได้พยายามนําเอาแนวความคิดของทัง้สองมาสร้างเป็น

รูปแบบการประเมินท่ีมีระบบขึน้ โดยพยายามดึงเอาสิ่งท่ีเป็นนามธรรมออกมาให้อยู่ในลกัษณะของ

รูปธรรมท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยสเตกได้ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นการ

บรรยายและตัดสินคุณค่าของโครงการ ซึ่งเป็นเร่ืองการบรรยายถึงสิ่งท่ีจะถูกประเมินโดยอาศัย

ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญในการตดัสนิคณุคา่นัน้ 



 25

 ตามแนวคิดของ สเตก นัน้ ต้องคํานึงถึงความต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างกันของบุคคล

หลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ  ในการประเมินโครงการ ผู้ เก่ียวข้องคนหนึ่งอาจจะต้องการทราบ

เก่ียวกบัความแน่นอนและสอดคล้องในการวดั เพ่ือการประเมินนัน้ ๆ ในขณะท่ีผู้ เก่ียวข้องคนอ่ืนอาจ

ต้องการทราบทิศทางการดําเนินงานของโครงการ  หรือผู้ ใช้ผลผลิตของโครงการอาจมีความต้องการ

อีกรูปแบบหนึ่ง สําหรับนกัวิจยัอาจจะต้องการสารสนเทศท่ีแตกตา่งไปจากผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพราะการ

ประเมินนัน้เพ่ือท่ีจะรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ของโครงการอย่างละเอียดลกึซึง้ เพ่ือนํามาประกอบการตดัสินใจ

เก่ียวกบัโครงการ 

 ดังนัน้ การประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเก่ียวกับโครงการอย่างละเอียดเพ่ือให้

ครอบคลุมถึงสารสนเทศท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือจะนําไปสู่การตดัสินใจ

เก่ียวกบัโครงการนัน้ สเตก จงึเสนอรูปแบบของการประเมินโครงอย่างมีระบบ โดยได้ตัง้ช่ือแบบจําลอง

การประเมินผลวา่ แบบจําลองการสนบัสนนุ (Countenance Model) ดงัภาพประกอบ  2.4 

 

ความคาดหวงั    สิง่ท่ีเป็นจริง   มาตรฐาน    การตดัสนิ 

  สิง่นํา 

ปฏิบตักิาร 

ผลลพัธ์ 

  

    

    

     เมตริกบรรยาย                                       เมตริกตดัสนิคณุคา่ 

ภาพประกอบ  2.4  แผนภาพ Stake’s Countenance Model 
 

จากภาพประกอบข้างต้นจะเห็นได้ว่า สเตก ได้เน้นว่า การประเมินโครงการจะต้องมี 2 ส่วน 

คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตดัสนิคณุคา่ (Judgement) 

ในเมตริกการบรรยายนัน้ ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการให้

ได้มากท่ีสดุ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1. เป้าหมายหรือความคาดหวัง  เป็นเป้าหมายท่ีครอบคลุมนโยบายทัง้หมด สําหรับการ

ประเมินซึง่ไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่ใดแง่หนึ่งเพียงอย่างเดียว ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ

อ่ืน ๆ ด้วย เป้าหมายหรือความคาดหวงันีป้ระกอบด้วย 3 สว่น คือ 

 1.1  สิง่นํา (Antecedence) เป็นสภาพการณ์หรือเง่ือนไขท่ีมีอยูก่่อนท่ีจะเร่ิมโครงการ 

 1.2  ปฏิบตัิการ (Transactions) เป็นการดําเนินการตามโครงการและผลสําเร็จของการจดั

กระทํางาน  

.2  ปฏิบตัิการ (Transactions) เป็นการดําเนินการตามโครงการและผลสําเร็จของการจดั

กระทํางาน  

 1.3  ผลลพัธ์ (Observation) เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการจดัโครงการ  1.3  ผลลพัธ์ (Observation) เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการจดัโครงการ 
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2. สิ่งท่ีเป็นจริงหรือสงัเกตได้ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสภาพความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 

สว่นเช่นกนั คือ สิง่นํา ปฏิบตักิาร และผลลพัธ์ 

ความสอดคล้องระหว่างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเป็นจริง มิได้เป็นตัวชีบ้่งว่าข้อมูลท่ีเราได้มี   

ความเท่ียงตรงหรือความตรง แตเ่ป็นเพียงสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่ สิง่ท่ีตัง้ใจไว้ได้เกิดขึน้จริง 

ในเมตริกการตดัสินคณุคา่ เป็นสว่นท่ีจะตดัสินว่า โครงการประสบความสําเร็จหรือไม่เพียงใด 

นกัประเมินต้องพยายามศกึษาดวู่า มาตรฐานอะไรบ้างท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนํามาเปรียบเทียบเพ่ือ

ช่วยในการตดัสนิใจ  โดยทัว่ ๆ ไป เกณฑ์ท่ีใช้มี 2 ชนิด คือ 

1. เกณฑ์มาตรสมับรูณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้ตามความคิดเห็นโดยมี

ความเป็นอิสระจากพฤตกิรรมของกลุม่ 

2. เกณฑ์มาตรฐานสมัพทัธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑ์ท่ีได้มาจากพฤตกิรรมของกลุม่ 

ถ้าผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานท่ีจะนํามาเปรียบเทียบได้ ก็ต้องพยายามหาโครงการอ่ืน

ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาเปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ แบบจําลองนีมุ้่งเน้นความสอดคล้อง 

และความสมเหตสุมผลของเมตริกการบรรยาย และเมตริกการตดัสินคณุค่า สําหรับความสอดคล้อง

นัน้ มี 2 ลกัษณะ คือ 

1. Contingence เป็นความสอดคล้องเชิงเหตผุล (Logical) จะพิจารณาความสมัพนัธ์ใน

แนวตัง้ตาม Model ของ สเตก 

2. Congruence เป็นความสอดคล้องท่ีปรากฏขึน้จริง  หรือ  เป็นความสอดคล้องใน           

เชิงประจกัษ์ (Empirical) พิจารณาความสมัพนัธ์ในแนวนอนตาม Model ของ สเตก 

ข้อดีสําหรับรูปแบบการประเมินของ สเตก คือ เสนอวิธีการประเมนิเป็นระบบ เพ่ือจดัเตรียมข้อมลูเชิง

บรรยายและตดัสนิคณุคา่ มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชดัเจน แตมี่ข้อจํากดัคือ เซลล์บางเซลล์

ของเมตริกมีความคาบเก่ียวกนั และความแตกตา่งระหวา่งเซลล์ไมช่ดัเจน ซึง่อาจจะทําให้เกิดความ

ขดัแย้งภายในโครงการได้ 

ในการประยกุต์รูปแบบการประเมินของสเตกจะมีขัน้ตอนดงันี ้

1.   เป็นการวิเคราะห์หลกัการและเหตุผล การวิเคราะห์ในขัน้นี ้จะทําให้ทราบเหตุผลและ

หลกัการในการดําเนินโครงการวา่มีความเหมาะสม สมเหตสุมผลหรือไม ่

2.   เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของแผนงาน โดยวิเคราะห์ในแง่ของความเป็นไปได้ และ

ความเหมาะสมของแผน ซึง่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีคาดหวงัว่าจะมีหรือจะจดัให้

มีขึน้กับกิจกรรมหรือโครงการท่ีคาดหวงัว่าจะทํา และเป้าหมายผลงานท่ีคาดหวงัในแต่ละกิจกรรม

เหลา่นัน้ 



 27

3.   เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนงานกบัสภาพการณ์จริงท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบ

คําถามว่า ปัจจัยท่ีมีจริงเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่ มีปัจจัยใดบ้างท่ีจัดให้มีขึน้ได้ตามแผน 

รวมทัง้สาเหตท่ีุทําให้ดําเนินการตามแผนไมไ่ด้ ตลอดจนกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ในแผน 

4.  เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงประจกัษ์ระหว่างปัจจยัพืน้ฐานกบัการดําเนินงานและ

ผลการดําเนินงานในสภาพท่ีเกิดขึน้จริง หลงัจากท่ีได้ดําเนินการตามแผนแล้ว เพ่ือทราบข้อมูลใน

ลกัษณะตา่ง ๆ เช่น การท่ีโครงการไมบ่รรลผุลตามเป้าหมายเน่ืองจากขาดปัจจยัพืน้ฐานใด เป็นต้น 

5.  เป็นการประเมินเพ่ือตดัสินคณุค่ากิจกรรม โดยทําการเปรียบเทียบระหว่างสภาพการณ์

จริงท่ีเกิดขึน้ กบัมาตรฐานการดําเนินงานท่ีควรจะเป็น ซึง่ในท่ีนีจ้ะต้องทําการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ให้

ได้วา่ มีปัจจยัใดบ้าง ท่ีจะมีแนวทางการดําเนินงานอย่างไร และผลงานท่ีควรมุ่งหวงัคือสิ่งใด ซึง่เม่ือได้

ข้อมลูแล้วจงึทําการเปรียบเทียบเชิงประเมินกบัสภาพการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะด้าน  

 ในการประเมินโครงการจะมีหลายรูปแบบและหลายแนวความคิด การเลือกใช้รูปแบบการ

ประเมินผู้  ใช้จะต้องศกึษาถึงข้อดีและข้อเสียของแตล่ะรูปแบบหรือรูปแบบท่ีสนใจอย่างละเอียดก่อนท่ี

จะตดัสินใจนําไปใช้ เพราะในการนําไปใช้นัน้จะต้องสอดคล้องกบัสิ่งท่ีต้องการประเมินและเหมาะสม

กับสภาพการประเมิน จึงจะทําให้การประเมินโครงการบรรลตุามเป้าหมายท่ีต้องการ และเป็นการ

ประเมินท่ีมีประสทิธิภาพ การตดัสนิใจดําเนินงานจะมีความถกูต้องอยา่งแท้จริง  

การประเมินผลตามขัน้ตอนท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ บางครัง้ทําได้ยาก เพราะเหตผุลบางประการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตผุลทางกฎระเบียบและเง่ือนไขบางอย่าง ทําให้การประเมินโครงการในบางครัง้

ไม่สามารถครอบคลมุทุกขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ได้ ดงันัน้ บางโครงการอาจประเมินเฉพาะผลผลิตท่ีเป็น

ผลรวมเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บางโครงการก็อาจจะมีการประเมินถึงประสิทธิภาพการดําเนินโครงการ

ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีสามารถคํานวณต้นทนุได้ เป็นต้น ด้วยเหตนีุก้ารประเมินของแตล่ะ

โครงการจึงต้องยืดหยุ่นไปตามสภาพท่ีเหมาะสมและตามความจําเป็นของแต่ละโครงการเป็นหลกั

เช่นกนั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ 

 
โครงการที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นิสิต มศว  คดิเก่ง  ทาํเก่ง 

การดาํเนินงาน 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดทําโครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน
สาขากายภาพบําบดั  

ผลการดําเนินงาน คือ จัดทําร่างหลักสูตรสาขากายภาพบําบัดบนพืน้ฐานของมาตรฐาน

วิชาชีพกายภาพบําบดั 

2. คณะเภสชัศาสตร์ จดัทําโครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต  (5 ปี)  

ผลการดําเนินงาน คือ จัดการเรียนการสอนโดยมีการอภิปราย ทํารายงาน ภาคปฏิบัต ิ

จริยธรรมในวิชาชีพ จดัให้มีห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

3. คณะสงัคมศาสตร์ จดัทําโครงการ 3 โครงการ คือ (1) โครงการเสวนาทางธุรกิจ :  พฒันา

กิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม (2) โครงการปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชา

ภมูิศาสตร์ และ (3) โครงการปรับปรุงหลกัสตูรมหาบณัฑิตสาขาวิชาภมูิศาสตร์  

ผลการดําเนินงาน คือ (1) นําข้อมลูท่ีได้จากการเรียนการสอนไปประกอบวิชาชีพในอนาคต   

(2) ปรับปรุงหลกัสตูรและนําเสนอฝ่ายวิชาการ และ (3) กําลงัดําเนินการระดมความคดิเห็น 

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จดัทําโครงการ 2 โครงการ คือ (1) โครงการเปิดสอนหลกัสตูร

ศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  และ (2) โครงการสมัมนาปฏิบตักิาร  

ผลการดําเนินงาน คือ (1) สร้างหลักสูตรใหม่ให้นิสิตได้เลือกเรียนวิชาเอกเฉพาะด้านให้

สอดคล้องกบัความสามารถของแตล่ะบคุคล (2) ได้หลกัสตูร ศป.บ. สาขาวิชานาฏศลิป์  

5. คณะพลศกึษา จดัทําโครงการปรับปรุงหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

ผลการดําเนินงาน คือ ได้หลกัสตูรใหมต่ามท่ีสภาอนมุตั ิ

6. คณะศกึษาศาสตร์ จดัทําโครงการ 4 โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (2) โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต      

(3) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตและหลกัสตูรการศกึษาดษุฎี

บณัฑิต และ (4) โครงการวิจยัเพ่ือประเมินหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการอดุมศกึษา 

2535 และหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการอดุมศกึษา 2531   
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ผลการดําเนินงาน คือ (1) ปรับปรุงหลกัสตูรเสร็จเรียบร้อย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลยั

อนมุตัิ (2) ปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ 2542  (3) ร่วมมือกบัภาควิชา

อ่ืนในการจดัหลกัสตูรและการสอน (4) ปรับปรุงหลกัสตูรและปรับคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

(5) เก็บรวบรวม  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู 

7. คณะวิทยาศาสตร์ จดัทําโครงการ 21 โครงการ คือ (1) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ

ปลกูฝังความเป็นครู  ครัง้ท่ี 6 (2) โครงการฝึกงานภาคฤดรู้อนนิสิต (3) โครงการศกึษาภาคสนาม  วิชา

สาหร่ายวิทยาและวิชาสาหร่ายวิทยาชัน้สงู (4) โครงการศึกษาและเก็บตวัอย่างนอกสถานท่ี  วิชา

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้และชีววิทยาทางทะเล (5) โครงการดงูานวิชาชีพเสริมหลกัสตูร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

(6) โครงการดงูานวิชาชีพเสริมหลกัสตูร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (7) โครงการ

งานสปัดาห์คหกรรมศาสตร์ 2002  เร่ือง “ก้าวตอ่ไปกบัคหกรรมศาสตร์” (8) โครงการอบรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ใน มศว (9) โครงการนํานิสิตศึกษาดงูาน (10) โครงการพฒันา

วิชาการด้านการเรียนการสอน (11) โครงการพฒันาความสามารถนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวสัดศุาสตร์  

ครัง้ท่ี 8 (12) โครงการจดัประชุมสมัมนา  เพ่ือปรับปรุงหลกัสตูร  วท.บ. วิชาคหกรรมศาสตร์  ปี

การศึกษา 2545 (13) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต           

(14) โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการ  ปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์  สถิติ

และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (15) โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการการพฒันาการเรียนการสอนวิชาศกึษา

ทัว่ไป คพ.101  (16) โครงการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (17) โครงการ

ประชมุปฏิบตักิารปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ (18) โครงการประชมุปรับปรุง    

หลกัสตูร วท. บ. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (19) โครงการปรับปรุงหนงัสือปฏิบตักิาร

เคมีทัว่ไป  เคมีอินทรีย์ (20) โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

(21) โครงการหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศกึษา ภาษาองักฤษ   

ผลการดําเนินงาน (1) อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ทราบบทบาทของตนเองและให้คําแนะนําแก่นิสติได้  

(2) นําผลจากการฝึกงานของนิสิตไปเป็นข้อมลูในการจดัหาหน่วยงานและเตรียมตวันิสิตฝึกงานในปี

ตอ่ไป (3) นิสิตได้รู้จกัการทํางานร่วมกนั  การแก้ปัญหาสภาพแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสาหร่ายและการนํา

สาหร่ายมาใช้ประโยชน์ (4) นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงและนําปัญหาท่ีพบมาปรับปรุงเพ่ือการศกึษา

ครัง้ต่อไป (5) ทํางานเป็นหมู่คณะ  ได้ศกึษาชีวิตสตัว์นํา้ (6) นิสิตและคณาจารย์มีโลกทศัน์กว้างขึน้  

ได้รับความรู้มากขึน้ (7) นิสิตเกิดความภูมิใจ ได้แนวทางประกอบอาชีพ (8) นิสิตและคณาจารย์มี

ความรู้และประสบการณ์  เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและการประกอบอาชีพ (9) นิสิตมีความรู้

และประสบการณ์  สามารถนําเสนอผลงาน  มีทกัษะในการเป็นผู้ นําและมีความรับผิดชอบ (10) นิสิตมี

ความรู้และทกัษะในการทํางานกลุ่ม  สามารถจดักิจกรรม  มีจิตสํานึก  เสียสละ  ทํางานเพื่อส่วนรวม 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
          จากการดําเนินงานโครงการท่ี 1  พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนโดยให้นิสิต 

มศว  คิดเก่ง  ทําเก่ง  มีคณะวิชาเข้าร่วมในโครงการ  7  คณะวิชา  รวม 33  โครงการ  มีผลการ

ดําเนินงานปรากฏชัดเจนในแต่ละคณะวิชา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พทุธศกัราช 2542  และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 
โครงการที่ 2 การพัฒนาสํานักหอสมุดกลางให้เป็นเลิศในด้านการบริการสารสนเทศด้วยส่ือ

ประเภทต่างๆ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 สํานกัหอสมดุกลาง จดัทําโครงการ 2 โครงการ คือ (1) โครงการบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (2) โครงการปรับปรุงระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ

 ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย และ

(2) ดําเนินการปรับปรุงและให้บริการสืบค้นข้อมลูแล้วเสร็จในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2545 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

           จากการดําเนินงานโครงการท่ี 2  การพฒันาสํานกัหอสมดุกลางให้เป็นเลิศในด้านการบริการ

สารสนเทศ  ด้วยส่ือประเภทต่างๆ และเป็นศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้มี
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โครงการที่ 3  การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

1.  ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จดัทําโครงการ 2 โครงการ คือ (1) โครงการพฒันาการ

ประเมินผลการศกึษา (2) โครงการเตรียมการรับรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล  จากสภาการพยาบาล

แห่งประเทศไทย  

ผลการดําเนินงาน (1) มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ 25  คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

การวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และ (2) จดัทํารายงานการประเมินตนเองและทราบ

แนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

2. สํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา จดัทําโครงการพฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียน

การสอนทางไกลปฏิสมัพนัธ์  

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จดัทําโครงการสมัมนาปฏิบตัิการ “การปรับปรุงหลกัสตูรวิชาศกึษา

ทัว่ไป คณะศลิปกรรมศาสตร์”  

ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

4. คณะศกึษาศาสตร์ จดัทําโครงการ 4 โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุงห้องเสริมศกัยภาพ 

(2) โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม (3) โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอนสาขาวิชาการประถมศกึษา (4) โครงการนํานิสิตไปศกึษา ดงูาน  การบริหาร

และการจดัการของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตสามารถพฒันาศกัยภาพได้ตามวตัถปุระสงค์ (2) นิสิตได้รับความรู้  

ความเข้าใจและประสบการณ์ตรง  เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบตัิ (4) คณาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์  

เพ่ือนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษา และ (5) นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตรง 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 3  การพฒันาการเรียนการสอนและหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไปให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ 4 หน่วยงาน 8 โครงการ  
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โครงการที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในแต่ละหน่วยงาน                      

การดาํเนินงาน 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จดัทําโครงการพฒันานวตักรรมการศกึษา 

ผลการดําเนินงาน ได้จดัทําเอกสารชดุวิชาและส่ือประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ จํานวน 

3 รายวิชา  

2. คณะศลิปกรรมศาสตร์ จดัทําโครงการผลติส่ือวิชาการเพ่ือการศกึษา  

 ผลการดําเนินงาน  จดัทําส่ือวีดีทศัน์การสอนวิชาศลิปะการแสดงเบือ้งต้น 1 เร่ือง 

 3. คณะทนัตแพทยศาสตร์ จดัทําโครงการส่งเสริมการสร้างส่ือการสอน CAI และ Website  

และ Video  ในรายวิชาตา่ง ๆ 

 ผลการดําเนินงาน  ได้ดําเนินการจดัทํา Website แล้ว  ในสว่น CAI และ Video อยู่ในระหว่าง

การดําเนินการ  
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 4  การพฒันานวตักรรมการศกึษาในแตล่ะหน่วยงาน  ผลการ

ดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ 3 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 โครงการ ประกอบด้วย  

คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ พบว่ามีการดําเนินการในเชิง

ปริมาณ 2 โครงการและอยูใ่นระหวา่งดําเนินการ 1 โครงการ 
 
โครงการที่ 5  การปรับปรุงอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม  มศว  ให้สวย  สะอาด  ธรรมชาตร่ืินรมย์ 

การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ฝ่ายบริหารและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) ฝ่ายอาคารสถานท่ีจดัทําโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม มศว ประสานมิตร ให้สวย  สะอาด  ธรรมชาตร่ืินรมย์  

 ผลการดําเนินงานพฒันาพืน้ท่ีท่ีกําหนดได้ตามวตัถปุระสงค์ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี  5  การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  มศว ให้สวย

สะอาด  ธรรมชาติร่ืนรมย์  ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ 3 หน่วยงาน  
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โครงการที่ 6  การสร้างอาคารเรียนและหอพักนิสิต  รวมทัง้การพัฒนาพืน้ที่ มศว องครักษ์  

เพื่อรองรับนิสิตคณะใหม่ ๆ และนิสิตชัน้ปีที่ 1  ของทุกคณะภายในปี 2545 
การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

ฝ่ายแผนและพฒันา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจการนิสิต ได้จดัโครงการสร้างอาคารเรียนและ

หอพกันิสิต  รวมทัง้การพฒันาพืน้ท่ีมศว องครักษ์  เพ่ือรองรับนิสิตคณะใหม่ ๆ และนิสิตชัน้ปีท่ี 1  ของ

ทกุคณะภายในปี 2545  

 ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  แล้วเสร็จเพียงบางส่วน           

ท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งดําเนินการใหม ่
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 6  การสร้างอาคารเรียนและหอพกันิสิตรวมทัง้การพฒันาพืน้ท่ี 

มศว องครักษ์  เพ่ือรองรับนิสิตคณะใหม่ ๆ  และนิสิตชัน้ปีท่ี  1  ของทกุคณะภายในปี  2545 ผลการ

ดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ  3  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  ฝ่ายแผนและพฒันา  

ฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนิสติ  พบวา่ผลการดําเนินงานแล้วเสร็จเพียงบางสว่น  ท่ีเหลืออยู่ในระหว่าง

ดําเนินการใหม ่

 
โครงการที่ 7 การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่  หลักสูตรการเรียนการสอนให้เอือ้ต่อ

นิสิตนานาชาต ิ รวมทัง้นิสิตที่มีความสามารถพเิศษอย่างหลากหลาย    
การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ฝ่ายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ ได้จดัโครงการดงันี ้ คือ (1) 

โครงการรับนกัเรียนโควต้า  จงัหวดันครนายก และ (2) โครงการรับนิสิตท่ีมีความสามารถพิเศษอย่าง

หลากหลาย  

 ผลการดําเนินงาน (1) สามารถรับนิสติในเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ 6 คน และ (2) สามารถรับนิสิต

ได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 7 การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่ หลกัสตูรการเรียน     

การสอนให้เอือ้ต่อนิสิตนานาชาติ  รวมทัง้นิสิตท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างหลากหลาย  ผลการ
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โครงการที่ 8  การพัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง 

การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา ได้จดัโครงการพฒันาหน่วยงานประกนัคณุภาพการศกึษาให้มี

ความเข้มแข็ง 

 ผลการดําเนินงาน คือ ได้ดําเนินงานพฒันาหน่วยงานและจดัทําแผนปฏิบตักิารท่ีสอดคล้องกบั

แผนกลยทุธ์ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 8 การพฒันาหน่วยงานประกันคณุภาพให้มีความเข้มแข็ง      

ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ  1  หน่วยงาน  คือ ฝ่ายประกนัคณุภาพ

การศกึษา  พบวา่ผลการดําเนินงานพฒันาหน่วยงานและจดัทําแผนปฏิบตักิารท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ 
 
โครงการที่ 9  การพัฒนานิสิตด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 1. ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการพิธีมอบ

หมวกนิสติพยาบาลชัน้ปีท่ี 2  (2) โครงการปฐมนิเทศนิสติพยาบาลชัน้ปีท่ี 1 

 ผลการดําเนินงาน  (1) สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ              

(2) ปลกูฝังให้มีทศันคต ิ ความรักและความภมูิใจในวิชาชีพ 

 2. กองกิจการนิสิต ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันานิสิต  

สูค่วามเป็นผู้ นํา “สร้างนิสติดี  เสริมนิสติเก่ง” (2) โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ มศว 

 ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตพฒันาบคุลิกภาพและทกัษะความเป็นผู้ นํา (2) นิสิตสามารถนํา

ความรู้และประสบการณ์ไปพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ 

 3. คณะสงัคมศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการประชมุอบรมวิชาการ  จริยธรรม  

สนบัสนนุด้านกิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรี (2) โครงการเสริมสร้างคณุธรรม  จริยธรรม : โครงการ

สมัมนา “พฒันาจริยธรรมนกับริหารธุรกิจ” (3) โครงการคา่ยอาสาพฒันาชนบท “ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 2” 
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 ผลการดําเนินงาน (1) นิสิตได้รับข้อมูลทางวิชาการท่ีทันต่อเหตุการณ์  มีจริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิต (2) นิสติมีความรู้และเข้าใจจริยธรรม  นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  (3) คณาจารย์และนิสิต

ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในชนบท (4) นิสิตเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ (5) ได้ให้ความรู้ในด้าน

คณุธรรม  จริยธรรมแก่บณัฑิต (6) นิสติได้รับความรู้และจริยธรรม 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 9 การพฒันานิสิตด้วยกิจกรรมนอกหลกัสตูรโดยเน้นการพฒันา

คณุธรรมและจริยธรรม ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ  3  หน่วยงาน 

ประกอบด้วย  ฝ่ายกิจการนิสิต   คณะพยาบาลศาสตร์  กองกิจการนิสิต   ฝ่ายกิจการนิสิต                

คณะสงัคมศาสตร์ พบว่าผลการดําเนินงานสามารถสร้างจิตสํานึก จริยธรรม ตลอดจนสามารถปลกูฝัง

ทัศนคติการรักในวิชาชีพ  พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะความเป็นผู้ นํา  สามารถนําความรู้และ

ประสบการณ์ไปพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ 

 
โครงการที่ 10   การส่งเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานที่ใน

ทศิทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 1. ฝ่ายประชาสมัพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทําโครงการตรวจสุขภาพพนักงาน มศว 

องครักษ์ 

 ผลการดําเนินงาน คือ บคุลากรได้รับการตรวจร่างกายและดแูลสขุภาพ 

 2. คณะสหเวชศาสตร์ ได้จดัทําโครงการออกหน่วยกายภาพบําบดัเคล่ือนท่ี 

 ผลการดําเนินงาน คือ บคุลากรและประชาชนใกล้เคียงได้รับการบริการ 

 3. สํานกัทดสอบทางการศกึษา ได้จดัทําโครงการส่งเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

ทัง้ในและนอกสถานท่ี  ในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

 ผลการดําเนินงาน (1) จดัสมัมนาทางวิชาการกบับคุคลทัว่ไป (2) สร้างและพฒันาแบบทดสอบ 

 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการเคร่ืองดนตรีมือสอง    

แบง่ปันน้องผู้ ด้อยโอกาส (2) โครงการจดัทําแผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคมของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 ผลการดําเนินงาน (1) มอบเคร่ืองดนตรีให้เยาวชนได้รับโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรม           

(2) เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 
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 5. คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการรณรงค์ทางทนัตสาธารณสขุ

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 100 พรรษาสมเด็จย่า (2) โครงการวนัทนัตสาธารณสขุ  (3) โครงการออกหน่วย

ทนัตกรรมพระราชทาน ในวนัทนัตสาธารณสขุ 21 ตลุาคมของทกุปี (4) โครงการบริการทนัตกรรม 

 ผลการดําเนินงาน (1) บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์และมีการดําเนินการตอ่เน่ือง (2) เป็นผลท่ีน่า

พอใจ (3) บรรลตุามวตัถปุระสงค์และมีการดําเนินการตอ่เน่ือง (4) บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์และมีผู้

เข้ารับการบริการเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 

 6. คณะพลศึกษา ได้จดัทําโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กในชุมชน  ณ  โรงเรียน

พิบลูประชาสรรค์  ถนนดนิแดง  กรุงเทพมหานคร 

 ผลการดําเนินงาน คือ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

 7. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ ได้จดัทําโครงการจดัตลาดนดัหลกัสตูรอดุมศกึษา 

 ผลการดําเนินงาน  คือ ผู้ ปกครองและนักเรียนได้ทราบข้อมูลและหลักสูตรของแต่ละ

มหาวิทยาลยั 

 8. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการสมัมนาวิชาการเร่ือง “ก้าวสู่

ผู้บริหารมืออาชีพ” (2) โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การสอนพูดหลงัใส่ประสาทหูเทียม”        

(3) โครงการคลินิกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (4) โครงการพัฒนานักบริหารและผู้ จัดการศึกษา

ระดบัสงู (5) โครงการศนูย์ผู้สงูอายศุกึษา 

  ผลการดําเนินงาน (1) ผู้ เข้าร่วมสมัมนาได้รับความรู้เพ่ือเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (2) ผู้ เข้าประชมุ

ได้รับเทคนิคใหม่ ๆ เก่ียวกบัการสอน (3) เด็กได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านการฟัง  การพดู (4) 

ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาความรู้ การบริหารจดัการและรู้แนวการปฏิบตัิการสอน  โดยการทํา

วิจยัในชัน้เรียน (5) ได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ  ดําเนินการเผยแพร่งานวิจยัและจดัทําส่ือการสอน 

 9. คณะเภสชัศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการจดัตัง้สถานปฏิบตัิการเภสชักร

ชมุชน (ร้านยา) (2) โครงการเภสชัสนเทศ 

 ผลการดําเนินงาน (1) ศกึษาวิธีการบริหาร  การเงิน  วางรูปแบบการบริหารงาน  รูปแบบร้าน    

(2) ตอบปัญหาด้านยาและผลิตภณัฑ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการบริการสารสนเทศด้านเภสชัศาสตร์

แห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้ด้านยา รวบรวมแหลง่ข้อมลู ทําฐานข้อมลู 

 10. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดัทําโครงการดงันี ้คือ (1) โครงการอบรมวิชาชีพระยะสัน้ของว่าง

และขนมไทย (2) โครงการศนูย์โภชนาการเพ่ือสขุภาพ (3) โครงการแบ่งปันความรักและความสขุ      

แดน้่องผู้ยากไร้ (4) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปีท่ี 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปี 2544 (5) โครงการ

อบรมเบเกอร่ี มศว (6) โครงการอบรมเคมีพืน้ฐานสําหรับพนกังาน (7) โครงการวิเคราะห์คณุภาพ

อากาศ (8) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์สําหรับผู้ปกครอง (9) โครงการคา่ยดาราศาสตร์ 
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 ผลการดําเนินงาน (1) นําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  สง่เสริมและเผยแพร่วฒันธรรมไทยและ

ช่ือเสียงมหาวิทยาลยั (2) เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการออกสู่สงัคม (3) สร้างความ

ตระหนกัด้านโภชนาการ (4) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (5)  ผู้ เข้าร่วมโครงการ 110 คน 

ปฏิบตัิเชิงบวกตอ่สงัคม (6) ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง   รู้จกัวางแผนชีวิตตนเอง (7) มีความรู้

เร่ืองการทําเบเกอร่ี สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ (8) ภาควิชามีโอกาสบริการแก่สังคม (9) ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ (10) ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน (11) บริการทางวิชาการแก่ชมุชน

และหารายได้เพ่ือรองรับแผนงานใหม่ (12) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและบริการสงัคม ใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า (13) ได้พัฒนานิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม (14) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าใจ

กระบวนการค้นคว้าความรู้  เรียนรู้จากกิจกรรม  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาฟิสิกส์ (15) นิสิตมีประสบการณ์  

ในการสอน (16) อาจารย์และนิสิตนําผลงานทางวิชาการร่วมจัดนิทรรศการทางอัญมณีและ

เคร่ืองประดบั (17) อาจารย์ภาควิชาเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรมอาหารภายใต้นโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภณัฑ์ 

(18) เผยแพร่ผลงานของนิสิตและอาจารย์ (19) ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน (20) จํานวนนิสิตใน

โครงการลดลง  เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  จึงทําให้จํานวนนิสิตลดลง  ไม่เป็นไป

ตามแผน (21) มีนิสติเข้าร่วมโครงการ 9 คน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 10 การส่งเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในและ

นอกสถานท่ีในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้าร่วมใน

โครงการ 10 หน่วยงาน มีโครงการทัง้หมด 33 โครงการ ผลการดําเนินงานพบว่าสามารถให้บริการด้าน

วิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ ได้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์   

 
 โครงการที่ 11   การสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการ มีการบริหารงานนอกระบบวิชาการ 

การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ทกุหน่วยงาน ได้จดัทําโครงการสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์บริการวิชาการ มีการบริหารงานนอก

ระบบวิชาการ 
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 ผลการดําเนินงาน (1) ศนูย์วิทยาศาสตร์การศึกษา จดัประชุมระดมความคิด  เพ่ือจดัทํา

แผนปฏิบตัิการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั (2) สถาบนัเอเชียแปซิฟิกการศึกษา     

ตัง้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดไทยเดนมาร์ก (3) เยาวชนและคนไทยมีความรู้และภูมิใจใน

วฒันธรรมไทย  และได้พฒันาทางการศกึษา (4) สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจดัแรลล่ี

การกศุล ประชมุเชิงปฏิบตักิาร ให้บริการรับ/วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 11 การสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์บริการวิชาการ มีการบริหารงาน

นอกระบบวิชาการ ผลการดําเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการนี ้ มีผลการปฏิบตัิงาน

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
 
โครงการที่ 12   การพัฒนาศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการบริการและการเรียนการสอน 

การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ ได้จดัทําโครงการพฒันาศนูย์การแพทย์

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  เพ่ือการบริการและการเรียนการสอน 

    ผลการดําเนินงาน (1) ด้านบริการ ขยายการให้บริการแก่ประชาชนได้มากขึน้และประสบ

ผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ (2) ด้านการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมทกุภาควิชาทาง

คลนิิก เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 12 การพฒันาศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

เพ่ือการบริการและการเรียนการสอน ผลการดําเนินงาน พบว่า มีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนและพฒันา 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการ ผลการดําเนินงาน พบว่า ด้านบริการ สามารถขยาย             

การให้บริการแก่ประชาชนได้มากขึน้  ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการด้านการเรียนการสอน 

เตรียมความพร้อมทกุภาควิชาทางคลนิิกเพ่ือเป็นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

 
โครงการที่ 13   การประชาสัมพันธ์ วางแผนพัฒนา ประสานงานและตดิตามประเมินผล การบริการวิชาการ 

การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์  วางแผนพัฒนา  ประสานงานและ

ตดิตามประเมินผลการบริการวิชาการ 
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 ผลการดําเนินงาน   คือ   จัดหาคู่ มือการให้บริการเผยแพร่แก่คณาจารย์  ข้าราชการ         

เจ้าหน้าท่ี นิสติ ผู้มาตดิตอ่ ให้ทราบถึงข้อมลู ขา่วสารในรูปแบบตา่ง ๆ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 13 การประชาสมัพนัธ์ วางแผนพฒันา  ประสานงานและ

ติดตามประเมินผลการบริการวิชาการ ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ได้จดัหาคู่มือการ

ให้บริการมาเผยแพร่ให้ทราบถึงข้อมลู ขา่วสารในรูปแบบตา่งๆ ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

 
โครงการที่ 14  การจัดตัง้สถาบันวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาหน่วยงานวิจัยต่างๆในลักษณะ

หน่วยงานนอกระบบราชการ เพื่อส่งเสริมการทาํวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการที่คล่องตวั 
 การดาํเนินงาน   

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2543 สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบให้จดัตัง้ศนูย์วิจยัและบริการ

เป็นสว่นงานในกํากบัของมหาวิทยาลยัเม่ือ 31 มีนาคม 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 1. มีการร่างระเบียบฯว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2543       

สภาอนมุตัเิม่ือ 31 มีนาคม 2543 

 2. มีการบรรยายเร่ืองการบริหารหน่วยงานในกํากบัอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศ.ดร.ปรีดา วิบลูสวสัดิ ์

เม่ือปีงบประมาณ 2544 

 ผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยจัดตัง้ศูนย์วิจัยและบริการ ในปี 2543 และมีการ

ดําเนินงานของศูนย์วิจัยฯโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั นอกจากนีมี้การร่างระเบียบฯ และการให้ความรู้     

ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหน่วยงานในกํากบั กิจกรรมในปีงบประมาณ 2544 – 2545 ไมป่รากฏ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 14 การจดัตัง้สถาบนัวิจยัและพฒันา และการพฒันาหน่วย

งานวิจยัตา่งๆในลกัษณะหน่วยงานนอกระบบราชการ เพ่ือสง่เสริมการทําวิจยัด้วยระบบบริหารจดัการ

ท่ีคล่องตวั ผลการดําเนินงาน พบว่า สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบให้จดัตัง้ศนูย์วิจยัและบริการเป็นสว่น

งานในกํากบัของมหาวิทยาลยัเม่ือ 31 มีนาคม 2543 และมีการดําเนินงานของศนูย์วิจยัโดยตลอด     

ซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 
โครงการที่ 15  การเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 
 โดยปกติทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาจากแหล่งต่างๆคือ (1) กองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัย (2) เงินรายได้ของคณะ (3) ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ            

(4) สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (5) สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (6) สํานกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ (7) บณัฑิตวิทยาลยั และแหลง่ทนุอ่ืนๆ 
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 การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 มีการจดัสรรทุนวิจยัจากเงินกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั

เพิ่มขึน้จาก 2,050,000 บาท เป็น 3,350,000 บาท งบประมาณแผน่ดนิ หมวดเงินอดุหนนุเพิ่มจากปี 2542 

2,039,500 บาท (3,478,500 – 1,439,000 บาท) และมีงบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพิ่มขึน้ 524,450  บาท 

(1,873,150 – 1,348,700 บาท) 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 มีแหลง่ท่ีมาของทนุ และเงินท่ีได้รับจดัสรร ดงันี ้

1. เงินกองทนุพฒันามหาวิทยาลยั 3,350,000 บาท เพิ่มขึน้ 1,300,000  บาท 

2. บณัฑิตวิทยาลยัจดัสรรเงินรายได้เพ่ือสนบัสนุนนิสิตบณัฑิตศึกษาระดบัปริญญาโท  10 

ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และปริญญาเอก 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท และมี

โครงการสนบัสนนุงานวิจยัของอาจารย์ แตไ่มร่ะบวุงเงินวา่เท่าใด   

3. คณะ 3 คณะในมหาวิทยาลยั ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ

พลศึกษา จัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัย 12 โครงการ เป็นเงินทัง้สิน้ 256,020 บาท            

(ดเูอกสารครัง้ท่ี 2 หน้า 10)  

4. ทนุจากงบประมาณแผน่ดนิเพิ่มจากปี 2543 (5,501,000 – 3,485,000) เป็นเงิน 2,016,000 

บาท (57.85%) จะเห็นวา่ตวัเลขของงบประมาณแผน่ดนิปี 2543 ไมต่รงกบัการรายงานข้างต้น อาจเกิดขึน้

จากข้อมลูผิดพลาด หรือมีการเจรจาเพิ่มงบประมาณในปี 2543 อีก 6,500 บาท 

5. รับทุนสนับสนุนตามนโยบาย “โครงการวิจัย 9 มิติ เพ่ือฟื้นฟูชาติ” ของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 1 โครงการ เป็นเงิน 620,000 บาท เป็นโครงการวิจยัระหว่าง 3 หน่วยงานคือ 

สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

6. มีการรายงานว่ารับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 13 โครงการ (2542 – 2544)      

เป็นเงิน 13,226,119 บาท แตไ่มมี่รายละเอียดของจํานวนเงินและแหลง่ทนุ 

7. รับทนุสนบัสนนุจาก สกว.  

7.1  ชดุโครงการ “ทกัษะการทํางาน” เป็นเงิน 1,532,495 บาท 

7.2  เร่ือง การศึกษาความแปรผันของยีนสงเคราะห์โปรตีน โครงสร้างของเชือ้ไวรัส          

ตวัแดงจดุขาว  

7.3 เร่ือง การบรูณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคสําหรับการออกแบบเคร่ืองประดบั
และกระบวนการผลติ  

8. รับทนุสนบัสนนุจากกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ 2 โครงการ เป็นเงิน 545,220 บาท     

(295,220 บาท + 250,000 บาท)  
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9. คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์จดัทําข้อเสนอโครงการวิจยัเพ่ือการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของทบวงมหาวิทยาลยั 7 เร่ือง ได้รับการพิจารณาในระยะแรก 6 เร่ือง อีก 1 เร่ืองไม่ผ่านการ

พิจารณารอบ 2 

 นอกจากนีมี้กิจกรรมท่ีส่งเสริม มีการแสวงหาและจดัสรรเงินของมหาวิทยาลยั เพ่ือทําการวิจยั     

ท่ีหลากหลาย และมีการเพิ่มปริมาณเงินทนุวิจยัขึน้จากปี 2543 อยา่งชดัเจน 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 มีแหลง่ท่ีมาของกองทนุและเงินท่ีได้รับจดัสรร ดงันี ้  

1. เงินกองทนุพฒันามหาวิทยาลยั 10,000,000 บาท เพิ่มจากเดมิ 6,650,000 บาท 

2. เงินงบประมาณแผน่ดนิ 4,780,900 บาท ลดลงจากปี 2544 เลก็น้อย 

มีการเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนบัสนุนจากทบวงมหาวิทยาลยัภายใต้โครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชมุชน และเศรษฐกิจฐานราก  ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 10 โครงการ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 15 การเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆของ

มหาวิทยาลยั ผลการดําเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลยัได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากแหลง่ทนุตา่งๆ และ

มีกิจกรรมท่ีสง่เสริม มีการแสวงหาและจดัสรรเงินของมหาวิทยาลยัเพ่ือการทําวิจยัท่ีหลากหลาย และมี

การเพิ่มปริมาณทนุวิจยัมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 
โครงการที่ 16  การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยใหม่ 

การดาํเนินงาน 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 มหาวิทยาลยัโดยฝ่ายวิจัยและฝ่ายแผน จัดฝึกอบรมพฒันานักวิจัยในหัวข้อกระบวนการวิจัย

เฉพาะทาง การจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยั การเขียนและพฒันาข้อเสนอโครงการ  แนวคิดการเลือกใช้

สถิติกบัข้อมลูวิจยั การเขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ และการเขียนรายงานการวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่

รวม 6 เร่ือง 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 มีโครงการพฒันาและสง่เสริมนกัวิจยัใหมด่งันี ้

  1. โครงการ Journal Club โดยคณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แลกเปล่ียนความรู้ใน

สาขาตา่งๆ และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรด้านงานวิจยั 

  2. โครงการพฒันานกัวิจยัในด้านการจดัทํา/พฒันาข้อเสนอโครงการ โดยมีการจดัฝึกอบรมดงันี ้

(1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ และโอกาสในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย              

(2) การดําเนินการวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ชุมชน และการจัดการ การศึกษาและสังคมศาสตร์ 

พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) การจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยัแบบชุดโครงการจัด

สมัมนาทางวิชาการ   (4) กลยุทธ์ในการหาสารเคมีต้านเชือ้มาลาเรีย (5) แนวคิดและประสบการณ์          
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  3. ประสานงานกบัอาจารย์ท่ีสําเร็จปริญญาเอกรุ่นใหมเ่พ่ือสนบัสนนุให้ทําวิจยั 

  4. จดัสรรทนุวิจยัสนบัสนนุนกัวิจยัใหม ่

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 มีการดําเนินโครงการท่ีสอดคล้องกับโครงการพฒันาและ

สง่เสริมนกัวิจยัใหม ่ดงันี ้ 

  1. คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย 1 เร่ือง คือ อิทธิพลของสารผสมอาหารต่อ

คณุสมบตัด้ิานวิทยากระแส และคณุสมบตัด้ิานเนือ้สมัผสัของเจลจากแป้งผสม 

  2. คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย 1 เร่ือง คือ สภาพหนีส้ินนอกระบบของ

ครัวเรือนเกษตรในจงัหวดันครนายก 

  3. คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย 1 เร่ือง คือ การศึกษาความรู้ และความ

ตระหนกัของอาจารย์ช่างอตุสาหกรรมท่ีมีตอ่การประกอบอาชีพอิสระของนกัเรียนช่างอตุสาหกรรม 

  4. คณะพลศึกษา มีการดําเนินโครงการวิจัย 9 เร่ือง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย             

บางประการกับความเครียดในการดูแลบิดามารดาสูงอายุของบุตรท่ีให้การอุปถัมภ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานสขุศกึษาและความต้องการการอบรมของครูสขุศกึษา

ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร  การดแูลตนเองขณะดแูลบดิามารดาสงูอาย ุกรณีศกึษาในข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพของนิสิตท่ีเรียนวิชา พล.101 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการสขุภาพในโรงเรียนมธัยมศกึษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้ สูงอายุในชมรม

ผู้ สูงอายุ กรุงเทพมหานคร การให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อและพิษภัยในอาหารแก่ผู้ ประกอบการ

ร้านอาหาร มศว กลของรูปแบบการฝึกซ้อมในแตล่ะครัง้ท่ีแตกตา่งกนัท่ีมีตอ่สมรรถภาพทางกลไก และการ

เปรียบเทียบการทดสอบแอนแอโรคดิเทรดไฮลกบัผลของการวิ่งในการแขง่ขนัระยะไกลของนกัวิ่งเพ่ือสขุภาพ 

  5. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย 2 เร่ือง คือ การวิจัยและพฒันา

ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งนํา้ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ และระบบการ

ถ่ายทอดทางสงัคมเพ่ือการพฒันาคณุลกัษณะและทกัษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศกึษากรณีจงัหวดัน่าน 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้ 

 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและฝ่ายแผนพัฒนาได้สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีวุฒิ

ปริญญาเอกได้เข้าศกึษาโปรแกรม Spilt Ph.D. Program และสนบัสนนุให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลยั

ระดบัปริญญาเอกรุ่นใหมทํ่า Post Doc. 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 16  การพฒันาและสง่เสริมนกัวิจยัใหม่ ผลการดําเนินงานพบว่า 

มีการรายงานกิจกรรมของฝ่ายวิจยั และการทําวิจยัใหม่ของคณะ สถาบนัฯ ต่างๆ มากกว่าปีอ่ืนๆ มีการ

กําหนดคุณสมบตัิของนักวิจัยใหม่ตลอดจนมีโครงการพฒันาและส่งเสริมนักวิจัยใหม่ มีการสนบัสนุน

บคุลากรของมหาวิทยาลยัในเร่ืองการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก สําหรับอาจารย์ท่ีไมมี่วฒุิปริญญาเอก 

และมีการสนบัสนนุให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาเอกรุ่นใหมทํ่า Post Doc. 

 
โครงการที่ 17  การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย 

การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการวิเคราะห์แผนให้เป็นไปตามนโยบายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยได้ดําเนินโครงการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย  โดยจัดทํา

ฐานข้อมลูซึง่สามารถใช้งานได้ภายในฝ่ายสง่เสริมการวิจยั 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 และ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยได้จัดทําฐานข้อมูลการวิจัย  และได้เผยแพร่บน  Webpage ของ 

มหาวิทยาลยั เพ่ือใช้สืบค้นข้อมลูตา่งๆ เช่น ข้อมลูโครงการวิจยั งานวิจยั โครงการงานวิจยั แบบฟอร์มตา่งๆ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 17  การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย ผลการ

ดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายสง่เสริมการวิจยัได้ดําเนินโครงการสร้างและพฒันา

ระบบฐานข้อมลูการวิจยั และได้เผยแพร่บน Webpage ของมหาวิทยาลยั เพ่ือใช้สืบค้นข้อมลูต่างๆ เช่น 

ข้อมลูโครงการวิจยั งานวิจยั โครงการงานวิจยั แบบฟอร์มตา่งๆ  

 
โครงการที่ 18  การแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้เอือ้ต่อการวิจัย 
 การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2545 ฝ่ายส่งเสริมการวิจยัได้ดําเนินโครงการแก้ไข/

ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การวิจยัดงันี ้

  1. มหาวิทยาลยัมีประกาศเร่ืองหลกัเกณฑ์การวิจยั  เงินอดุหนนุวิจยั ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2542 

  2. มหาวิทยาลัยมีประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ

ทนุอดุหนนุวิจยั ลงวนัท่ี 26 ตลุาคม 2543 
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  3. มหาวิทยาลยัมีประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการตรวจสอบเพ่ือ

พฒันาและประกนัคณุภาพงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีมีความยาวขนาดเล่มหนงัสือเพ่ือการเผยแพร่ ลงวนัท่ี 

31 มกราคม 2544 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 18  การแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การวิจยัผลการ

ดําเนินงาน พบวา่ มหาวิทยาลยัได้มีการดําเนินโครงการแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การวิจยั 

ได้แก่ เร่ืองหลกัเกณฑ์การวิจยั  เงินอุดหนุนวิจัย เร่ืองหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิการเสนอโครงการเพ่ือ

ขอรับทุนอุดหนุนวิจยั และเร่ืองการตรวจสอบเพ่ือพฒันาและประกันคณุภาพงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีมี

ความยาวขนาดเลม่หนงัสือเพ่ือการเผยแพร่ 

 
โครงการที่ 19  การส่งเสริมการวิจัยประเภทชุดโครงการในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้การวิจัยและพัฒนาประเภท Action Research 
 การดาํเนินงาน  
 ฝ่ายสง่เสริมการวิจยัได้ดําเนินโครงการสง่เสริมการวิจยัประเภทชดุโครงการในทิศทางวชิาการของ

มหาวิทยาลยั รวมทัง้การวิจยัและพฒันาประเภท Action Research โดยมีรายละเอียดการดําเนินโครงการ

ตา่งๆ ดงันี ้ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 

1. ชดุโครงการชนบทศกึษา จํานวน 10 โครงการ 

2. ชดุโครงการพระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ 

3. โครงการวิจัย  9 มิติ  เ พ่ือฟื้นฟูชาติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ            

จํานวน 1 โครงการ 

4. ชดุโครงการทกัษะการทํางานของสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 

5. ชดุการวิจยัตามนโยบายและแนวทางการวิจยัทางการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 3 โครงการ 

6. ชดุโครงการเพ่ือขอทอุดุหนนุจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2544 จํานวน 3 ชดุโครงการ และ

สนบัสนนุได้ 2 ชดุโครงการ 

7. ชดุโครงการเพ่ือขอทนุอดุหนนุจากงบประมาณแผน่ดนิปี 2545 จํานวน 12 ชดุโครงการ 

8. โครงการชนบทศึกษา เร่ืองกรณีศึกษาลายผ้าไทยพวน และการส่งเสริมการทอผ้าด้วย       

ก่ีกระตกุ อําเภอปากพลี จงัหวดันครนายก  

 การดําเนินงานปีงบประมาณ 2545  

9. โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้พิการทางสายตา 
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10. โครงการสงัเคราะห์งานวิจยั หลกัสตูร บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจดัการ 

11. โครงการสงัเคราะห์งานวิจยัหลกัสตูร กศ.ม. วิชาเอกธุรกิจศกึษา 

12. โครงการวิจยัเร่ือง ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน  วิถีวฒันธรรมริมนํา้ผ่านตลาดพล ูจากคลองบาง

หลวง ถึงคลองดา่น 

13. โครงการวิจยัเร่ือง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั “พระราโชบาย

ในการพฒันาสงัคมไทย : คณุภาพชีวิตของประชากร” 

14. โครงการวิจัยและพฒันาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งนํา้ : กรณีศึกษา

ชมุชนคลองแสนแสบ 

15. ระบบการถ่ายทอดทางสงัคมเพ่ือการพฒันาคณุลกัษณะและทกัษะแก่แรงงานภาคเกษตร 
ศกึษากรณีจงัหวดัน่าน 

16. โครงการวิจยั “ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินภาคกลาง ระยะท่ี 2” 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 19  การสง่เสริมการวิจยัประเภทชดุโครงการในทิศทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การวิจยัและพฒันาประเภท Action Research ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่าย

ส่งเสริมการวิจัยได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยประเภทชุดโครงการในทิศทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยั รวมทัง้การวิจยัและพฒันาประเภท Action Research 

 
โครงการที่ 20  การสนับสนุนการตพีมิพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร 

การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 - 2545  ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัยดําเนินการสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ 

จํานวน 8 เร่ือง 

2. ฝ่ายส่งเสริมการวิจยัสนบัสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติปี 

2542 จํานวน 7 เร่ือง  ปี 2543  จํานวน 6 เร่ือง  หนงัสือนิทรรศการวนัสมเดจ็พระเทพฯ 

3. สถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรมจดัทําวารสารสถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม และหนงัสือวิชาการ

เร่ือง ภมูิปัญญาและละครไทย 

4. คณะสงัคมศาสตร์จดัทําวารสารภมูิศาสตร์ โดยได้รับหนงัสือวารสารภมูิศาสตร์ฉบบัยนูาน 

จํานวน 500 เลม่ 

5. ฝ่ายสง่เสริมการวิจยัได้รับเงินสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารนานาชาต ิ

6. สํานกัทดสอบทางการศกึษาฯจดัทําวารสารวดัผลการศกึษาปีละ 3 เล่ม ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 69 

ประจําเดือน ก.ย. – ธ.ค. 44 
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7. คณะสงัคมศาสตร์ ดําเนินโครงการจดัทําวารสารภมูิศาสตร์ ปี 2545 

8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการจดัทําวารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 

ประจําเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2544 

9. คณะศกึษาศาสตร์ ดําเนินโครงการจดัทําวารสารภาควิชาการบริหารการศกึษา 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 20  การสนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร       

ผลการดําเนินงาน พบว่า คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการสนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยัทัง้ใน

วารสารนานาชาตแิละระดบัชาต ิ ซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  

 
โครงการที่ 21  การส่งเสริมการจัดการประชุมทางวิชาการ และการไปประชุมวิชาการเพื่อให้

บุคลากรเสนอผลงานวิจัย รวมทัง้การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย 
 การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2542 - 2545  ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการ ดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจยัดําเนินการจดันิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจยั/งานวนัสมเด็จ

พระเทพฯ และจดับรรยายวิชาการ 

2. ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั จดับรรยายวิชาการ  จดันิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจยัในงานวนั

สมเดจ็พระเทพฯ  ร่วมจดักิจกรรมเทา-งาม ต.ค. เสนอผลงานวิจยั ดําเนินการจดัทําโครงการพฒันานกัวิจยั 

และจดัประชมุให้นกัวิจยัได้พบปะกบันกัวิจยัท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นบรรยากาศการวิจยั 

3. คณะสงัคมศาสตร์ จัดโครงการ Symposium งานวิจัยและโครงการสมัมนาทิศทางการ

วิจยั และหลกัการทําวิจยั วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมวิชาการแก่คณาจารย์และนิสิต โครงการ

ประชมุสมัมนาทางวิชาการประจําปีในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะฯ และโครงการสนบัสนนุการร่วมประชมุ

วิชาการ บรรยายวิชาการและเสนอผลงานวิจยั 

5. คณะสงัคมศาสตร์ ดําเนินโครงการประชมุวิชาการภมูิศาสตร์ ประจําปี 

6. คณะทนัตแพทยศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริมวิชาการแก่คณาจารย์และนิสิต โครงการ

ประชมุสมัมนาทางวิชาการประจําปีในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะฯ 

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการสัมมนาปฏิบัติการทิศทางแผนงานวิจัย และ

แนวทางการพฒันางานวิชาการของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

8. คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและการวิจยั และ

โครงการประชมุทางวิชาการเร่ือง ผลงานวิจยัทางการศกึษาพิเศษ 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 21 การสง่เสริมการจดัการประชมุทางวิชาการ และการไปประชมุ

วิชาการเพ่ือให้บุคลากรเสนอผลงานวิจัย รวมทัง้การจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย     

ผลการดําเนินงาน พบว่า คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการส่งเสริมการจัดการประชุมทางวิชาการ        

การสมัมนาทางวิชาการ  และการไปประชุมวิชาการเพ่ือให้บุคลากรเสนอผลงานวิจัย รวมทัง้การจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ      

การวิจยัซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 
โครงการที่ 22  การส่งเสริมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภมูิปัญญาไทย ในรูปแบบต่างๆ 
 การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายศิลปวฒันธรรม ดําเนินโครงการแสดงดนตรีไทยอดุมศกึษาร่วมกบัสถาบนัอดุมศึกษาต่างๆ 

และโครงการจดัพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โครงการสอนดนตรีให้แก่เยาวชน โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ไทยการแสดงโขนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มศว  ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

สถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม ดําเนินโครงการอนรัุกษ์ละครไทย  

ผลการดําเนินงาน ได้รับความสนใจจากทุกสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง มีผู้ เข้าร่วมสมัมนาวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย สถาบนัราชภัฏ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบนันาฏศิลป์      

ศนูย์วฒันธรรมทัว่ประเทศ จํานวนกวา่ 90 คน มีผู้ เข้าร่วมชมละครเลือดสพุรรณกวา่ 100 คน  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

สถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม ดําเนินโครงการอนรัุกษ์ละครไทย  

ผลการดําเนินงาน (1) ได้รับความสนใจจากสถาบนัอดุมศกึษาของภาครัฐและเอกชนเป็นจํานวน

มากในการเข้าร่วมสมัมนา และนิสิตได้รับความรู้จากการปฏิบตัิงานในการแสดงละครไทยโบราณใน

รูปแบบละคร เร่ืองเลือดสพุรรณ (2) เป็นการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ปฏิบตัภิาคสนามและจดัทําส่ือ

ต้นแบบในการเผยแพร่ศลิปะ  วฒันธรรมและภมูิปัญญา  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

1. คณะศกึษาศาสตร์ ดําเนินโครงการนํานิสติศกึษาดงูานด้านศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย  

ผลการดําเนินงาน สําเร็จเรียบร้อยตามจดุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ทกุประการ  

2. คณะศกึษาศาสตร์ ดําเนินโครงการสืบสานวฒันธรรมไทย  

ผลการดําเนินงาน สําเร็จเรียบร้อยตามจดุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ทกุประการ 
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3. คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินโครงการสง่เสริมกิจกรรมแตง่กายด้วยผ้าไทย 

ผลการดําเนินงาน บคุลากรในคณะฯ ร่วมสง่เสริมทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมไทย โดย การแตง่กาย

ด้วยผ้าไทยทกุวนัศกุร์  

4. สถาบนัเอเชียแปซิฟิกศกึษา ดําเนินโครงการความร่วมมือทางวฒันธรรมและวิชาการระหว่าง

ไทยกบัอิหร่าน 

 ผลการดําเนินงาน (1) ความสําเร็จในการเผยแพร่ดนตรีไทยได้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับความสนใจ

จากบุคคลทั่วไป (2) ได้แนวทางในความร่วมมือทางวิชาการ วฒันธรรมและด้านอ่ืนๆ ระหว่างไทยกับ

อิหร่าน (3) ชาวอิหร่านมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัประเทศไทยและวฒันธรรมไทย (4) รายงานการจดั

นิทรรศการและเสวนาวิชาการ  

5. คณะเภสชัศาสตร์ ดําเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์เภสชัศาสตร์  
 ผลการดําเนินงาน (1) ดงูานการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์เภสชักรรมไทย ณ พิพิธภณัฑ์คติชนวิทยา 

สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา (2) มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุง

รูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ทางเภสชัศาสตร์ซึง่สามารถเสริมสร้างความเข้าใจในการวางรูปแบบการจดั

พิพิธภัณฑ์ และจัดหาบุคลากรให้จัดทําตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ (3) มีสํานักงานชั่วคราวและวัสดุ

สํานกังานท่ีเพียงพอในการดําเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ในช่วงแรก (4) สามารถรวบรวมตํารายาไทย และ

สิง่แสดงเพ่ือใช้ในการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ (5) มีการรวบรวมประวตัเิภสชัศาสตร์ในประเทศไทย  

6. คณะศลิปกรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรมศิลปศกึษาสูช่มุชน โดยได้จดักิจกรรม

ศลิปะให้ครูสอนศลิปะ กลุม่โรงเรียนเจ้าพระยา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษา จงัหวดันนทบรีุ จดัขึน้ท่ี

โรงเรียนวดัตําหนกัเหนือ ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ระหวา่งวนัท่ี 7 - 8  มีนาคม  2545  

 ผลการดําเนินงาน (1) ครูสอนศิลปะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนศิลปะ           

ท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน (2) ผู้บริหารมีความเข้าใจและเห็นคณุค่าการจดักิจกรรมศิลปศกึษา จะทําให้การ

สอนศิลปะในระดบัโรงเรียนประถมศึกษาได้รับการสนบัสนุนมากขึน้ (3) ครูผู้สอนและผู้บริหารมีความ    

พงึพอใจในการบริการวิชาการลกัษณะนีแ้ละต้องการให้มีการจดัขึน้อีก 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 22 การส่งเสริมกิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และภมูิปัญญาไทย    

ในรูปแบบต่างๆ ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการแสดงดนตรีไทยอดุมศกึษาร่วมกบัสถาบนัอดุมศกึษา

ตา่งๆ โครงการจดัพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โครงการสอนดนตรีให้แก่เยาวชน โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ไทยการแสดงโขนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ท่ีบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา โครงการอนรัุกษ์ละครไทย โครงการนํานิสิตศกึษาดงูานด้านศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญา

ไทย โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย โครงการดนตรีไทยเพ่ือสขุภาพ  โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วย   
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โครงการที่ 23  การจัดทาํแผนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การดาํเนินงาน 
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 – 2545  ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายศลิปวฒันธรรม (รอรายงานผลการดําเนินงาน) 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 23 (ยงัไมส่ามารถสรุปผลการดําเนินงานได้) 

 
โครงการที่ 24  การจัดตัง้และพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม 
 การดาํเนินงาน 
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายศิลปวฒันธรรม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนงานในกํากบัของ

มหาวิทยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี 3/2543 วนัท่ี 31 มีนาคม 2543 และได้ดําเนินการดงันี ้

  1. ได้จดัสมัมนาวิชาการศลิปวฒันธรรม วนัท่ี 11-13 กมุภาพนัธ์ 2543  

  2. จดัพิมพ์หนงัสือช่ือทางเลือกในการวิจยัศลิปวฒันธรรม จํานวน 1,000 เลม่ 

  3. จดัพิมพ์วารสารฉบบัสถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม จํานวน 2,000 เลม่  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 - 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

สถาบนัวิจัยศิลปวฒันธรรม ได้ดําเนินการจัดตัง้และพฒันาสถาบนัวิจัยศิลปวฒันธรรม ได้รับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ท่ี 

3/2543 วนัท่ี 31 มีนาคม 2543  
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 24 การจดัตัง้และพฒันาสถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม         

 ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ดําเนินการจดัตัง้และพฒันาสถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรมและได้รับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เป็นสว่นงานในกํากบัของมหาวิทยาลยั 
 
โครงการที่ 25  การจัดสวัสดกิารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย 
 การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้
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1. ฝ่ายแผนและพัฒนาร่วมกับฝ่ายการคลงัและบุคลากรและฝ่ายจัดการทรัพย์สินและ

สวัสดิการ  ได้เร่ิมโครงการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ลูกจ้าง ในปีงบประมาณ 

2543 โดยจดัให้มีการประชมุชีแ้จงแนวทางการพฒันาบคุลากร   

2. ฝ่ายจดัการทรัพย์สินและสวสัดิการได้ทําโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กบับคุลากรท่ีมีรายได้น้อย 

คือวิธีการทําขนม ทําดอกไม้ โครงการสิน้สดุ ปี 2545   

3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้ทําโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากร โดยส่งบุคลากรไปอบรม              

ตามหน่วยงานท่ีเปิดอบรม ทําเพียงปีงบประมาณ 2545 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 25 การจดัสวสัดิการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของข้าราชการ 

ลกูจ้าง ผู้ มีรายได้น้อย ผลการดําเนินงาน พบว่าฝ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้มีการจดัสวสัดิการเพ่ือพฒันา

คณุภาพชีวิตของข้าราชการ ลกูจ้าง ผู้ มีรายได้น้อย ได้แก่ เร่ิมโครงการ แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของบุคลากร ลูกจ้าง  โดยจัดให้มีการประชุมชีแ้จงแนวทางการพัฒนาบุคลากร  ได้ทําโครงการฝึก

อาชีพเสริมให้กบับคุลากรท่ีมีรายได้น้อย คือวิธีการทําขนม ทําดอกไม้ และได้ทําโครงการฝึกอบรมให้กบั

บุคลากร โดยส่งบุคลากรไปอบรมตามหน่วยงานท่ีเปิดอบรม ซึ่งโครงการต่างๆ ท่ีดําเนินการได้สําเร็จ      

ตามวตัถปุระสงค์  

 
โครงการที่  26  การปรับปรุงสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างให้เป็นสวัสดกิารที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ   
 การดาํเนินงาน 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการคลงัและบคุลากร ฝ่ายจดัการทรัพย์สินและสวสัดิการ ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ได้ร่วมกนัปรับปรุงสโมสรเพ่ือให้บคุคลใช้เป็นท่ีรับประทานอาหาร และพบปะสงัสรรค์ โดยเร่ิมงานตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2543 และเปิดบริการปี 2545 ในปี 2546 กําลงัดําเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการสโมสร 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 26 การปรับปรุงสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและลกูจ้างให้เป็น

สวสัดิการท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้มีการ

ปรับปรุงสโมสรเพ่ือให้บุคคลใช้เป็นท่ีรับประทานอาหาร และพบปะสงัสรรค์  ซึ่งมีการดําเนินการแล้ว

เสร็จตามวตัถปุระสงค์ 
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โครงการที่ 27  การปรับปรุงหน่วยงานสวัสดกิารและหน่วยงานพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 การดาํเนินงาน  

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

1. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการคลงัและบุคลากร ฝ่ายจดัการทรัพย์สินและสวสัดิการ ฝ่ายอาคาร

สถานท่ี มีการเร่ิมงานปีงบประมาณ 2543 คือ ให้มีคณะอนุกรรมการของทุกส่วนราชการ  ในปี 2544 

ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั การจดัทําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือ

ดําเนินธุรกิจ ปี 2545 ไมมี่การดําเนินงาน ปี 2546 ได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์เสร็จเรียบร้อย 

 2. ฝ่ายแผนและพฒันาได้ดําเนินงานปี 2543 โดยขยายงานพฒันาบุคลากรด้วยการเพิ่ม

กิจกรรมการฝึกอบรมและเพ่ิมการส่ือสารข้อมลูพฒันาบุคลากรให้ทัว่ถึงโดยเร็ว  ไม่มีการดําเนินงาน

ตอ่เน่ืองในปี 2544 – 2546 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 1จากการดําเนินงานโครงการท่ี 27 การปรับปรุงหน่วยงานสวสัดิการและหน่วยงานพฒันา

บคุลากรให้มีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้ดําเนินการปรับปรุงหน่วยงานสวสัดิการและ

หน่วยงานพฒันาบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ  ซึง่การดําเนินการได้แล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์  
 

โครงการที่ 28  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
การศึกษาดงูาน 

 การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

1. ฝ่ายแผนและพัฒนา   ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์           

คณะสงัคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะพลศกึษา 

กองวิเทศสมัพนัธ์ และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินการส่งเสริมพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ  โดยมีผลการ

ดําเนินงานดงันี ้

 ผลการดําเนินงาน  มีเพียงฝ่ายแผนและพัฒนาซึ่งประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ดําเนินงาน

สง่เสริมบคุลากรตอ่เน่ืองกนั 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2543 – 2545 โดยสง่เสริมให้มีการลาศกึษาตอ่ และ

การฝึกอบรม ในแตล่ะปีมีจํานวนดงันี ้
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2. คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีการจดัทํา 3 โครงการในปี 2546 คือ  

2.1  โครงการแนะแนวทางในการเตรียมตัวเพ่ือไปศึกษาต่อ ทําวิจัย หรือฝึกอบรมใน

ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มีการประเมินผลการดําเนินว่าโครงการประสบ

ความสําเร็จเป็นอยา่งดี บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  

2.2  โครงการอบรมครูดนตรี ผลการดําเนินงาน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเก่ียวข้อง

และผู้ เข้ารับการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจและนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบตัเิป็นอยา่งดี  

  2.3    โครงการสมัมนาปฏิบตัิการเขียนงานวิชาการ ผลการดําเนินงาน ผู้ เข้าร่วมสมัมนามี

ความชดัเจนในการเขียนมากขึน้ เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าร่วมถึงร้อยละ 78.6 

3. คณะสงัคมศาสตร์ ได้จดัทําโครงการ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ 2546 เป็นโครงการ

สนบัสนนุให้บคุลากรศกึษาตอ่ และเข้าอบรมสมัมนาทางวิชาการ 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ จดัทํา 1 โครงการในปี 2546 คือ โครงการผลิตและพฒันาอาจารย์ 

ได้ทนุ 2 ทนุ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัทํา 1 โครงการ ในปี 2546 คือ โครงการอบรมภาษาองักฤษโดย

ผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ ได้ผลคือมีผู้ผ่านการอบรม 12 คน และได้รับการตอบรับให้เข้าศกึษาตอ่ 3 

คน เป็นโครงการท่ีมีการประเมินผลชดัเจน 

6. คณะทนัตแพทยศาสตร์ เร่ิมโครงการจดัอบรมทํา Website ในปี 2546 มีเพียง 1 โครงการ 

7. คณะพลศกึษา มีการทํา 1 โครงการในปี 2546 คือการพาคณาจารย์ไปศกึษาดงูาน ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีประเทศออสเตรเลีย 

8. กองวิเทศสมัพนัธ์ จดัโครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับบคุลากร ประจําปี 2545  

9. คณะศึกษาศาสตร์ จัดทําโครงการการศึกษาดูงานการดําเนินงานสถาบันอุดมศึกษา       

ในประเทศและตา่งประเทศ โดยในปี 2544 จดัทํา 10 โครงการ  ในปี 2545 จดัทํา 8 โครงการและในปี 

2546 จดัทํา 1 โครงการ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 28 การส่งเสริมพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การศึกษา

ตอ่ การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน ผลการดําเนินงาน พบว่า คณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการสง่เสริม

พฒันาบคุลากรในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ การศกึษาตอ่ การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน  ซึง่ทกุโครงการท่ีจดัขึน้

ได้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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โครงการที่ 29  การจัดทาํแผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้มี
สัดส่วนปริญญาเอก และตาํแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้  

 การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายแผนและพฒันาร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินงานจดัทําแผนการให้ทุนสําหรับพฒันา

บุคลากรในปี 2544 มีทัง้ทุนลาศึกษาต่อ การเสนอผลงาน การดูงาน และการฝึกอบรม โดยเร่ิม

ดําเนินงานในปี 2543 แตย่งัไมมี่รายงานผล ปี 2545 – 2546 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 29 การจดัทําแผนการพฒันาบคุลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว เพ่ือให้มีสดัสว่นปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายแผน

และพฒันาร่วมกบัฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินงานจดัทําแผนการให้ทนุสําหรับพฒันาบคุลากรในปี 2544 มี

ทัง้ทนุลาศกึษาตอ่ การเสนอผลงาน การดงูาน และการฝึกอบรม 

 
โครงการที่ 30  การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงได้สะดวก และจัดหา

อุปกรณ์ IT ให้เพียงพอแก่การใช้งานของบุคลากร 
 การดาํเนินงาน  

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ซึง่สามารถแบง่ผลตาม

ระยะเวลาการดําเนินงานได้ดงันี ้

1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพ่ือดําเนินการ

วิเคราะห์แผน 

2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : (1) ทําการแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ 1.1) จดัระบบการบริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) กําหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร 1.3) พฒันาการให้บริการเพ่ือรองรับ

การจดัการเรียนการสอนท่ีองครักษ์ (2) ทําการสอบราคาวสัดคุอมพิวเตอร์ เดนิสายเครือขา่ย อาคาร 8  

3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : (1) พฒันาเครือข่ายให้บุคลากรและนิสิตท่ีองครักษ์ได้ใช้บริการ โดย

ดําเนินการเช่นเดียวกันกับช่วง ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 (2) กองแผนงานโอนเงินรายได้จํานวน 

750,000 บาทให้สํานกัหอสมดุจดัทําโครงการบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแก่นิสิต จดัซือ้วสัด ุ

ปรับปรุงประสทิธิภาพของคอมพิวเตอร์ 

4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : หอสมุดองครักษ์ดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และจัดหาวัสดุ

อปุกรณ์ในการบริการด้านอินเตอร์เน็ตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 30 การพฒันาเครือข่ายส่ือสารข้อมลูเพ่ือให้บคุลากรเข้าถึงได้

สะดวก และจัดหาอุปกรณ์ IT ให้เพียงพอแก่การใช้งานของบุคลากร ผลการดําเนินงานพบว่า 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการพฒันาเครือขา่ย IT ได้ดําเนินการสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้  

 
โครงการที่ 31  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน วางแผน และตดัสินใจ 

การดาํเนินงาน   
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ซึง่สามารถแบง่ผลตาม

ระยะเวลาการดําเนินงานได้ดงันี ้

 1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพ่ือดําเนินการ

วิเคราะห์แผน 

 2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : อยู่ระหว่างเซ็นสญัญาเพ่ือการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร (MIS) 

 3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : ทําสญัญาจ้างจดัทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบงานสารบรรณ 

ระบบ Web – based – Email และระบบการจดัการข้อมลูและส่ือมลัติมีเดียเรียบร้อยแล้ว และกําลงั

อบรมการใช้งานระบบดงักลา่วอยู ่สว่นระบบอ่ืนๆอีก 6 ระบบอยูร่ะหวา่งการทดสอบระบบ 

 4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : จดัทําระบบตา่งๆได้แก่ (1) ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

(2) ระบบสารสนเทศท่ีประกอบด้วย 2.1) ระบบลงทะเบียนนิสติ 2.2) ระบบงานการเงิน 2.3) ระบบพสัด ุ

2.4) ระบบพนักงาน 2.5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2.6) ระบบสถิติข้อมูลมหาวิทยาลัย        

2.7) ระบบ Web – based – Email 2.8) ระบบการจดัการข้อมลูและส่ือมลัติมีเดีย และ 2.9) ระบบงาน

สารบรรณ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 31 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน วางแผน และตดัสินใจ ผลการดําเนินงาน พบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทําการพฒันา

ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศท่ีประกอบด้วย 1) ระบบลงทะเบียนนิสิต           

2) ระบบงานการเงิน 3) ระบบพสัด ุ 4) ระบบพนกังาน 5) ระบบประกนัคณุภาพการศึกษา 6) ระบบ

สถิติข้อมลูมหาวิทยาลยั 7) ระบบ Web – based – Email 8) ระบบการจดัการข้อมลูและส่ือมลัติมีเดีย 

และ 9) ระบบงานสารบรรณ  เสร็จเรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์ 
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โครงการที่  32  การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน         
การเรียนการสอน ตลอดจนบาํรุงรักษาอุปกรณ์ IT 

 การดําเนินงาน   

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ซึง่สามารถแบง่ผลตาม

ระยะเวลาการดําเนินงานได้ดงันี ้

 1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานต่างๆส่งแผน IT (2) ทําการประมวลผลเพ่ือดําเนินการ

วิเคราะห์แผน 

 2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : ได้ทําการพฒันาบคุลากรท่ีประจําหน่วยงานสํานกังานอธิการบดี

ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ และการดแูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีการประชมุเดือนละ 1 ครัง้ 

 3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : (1) จดัให้มีการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์แก่ผู้ดแูลด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศโดยเน้นการดแูลบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านการสร้างและ

การตกแตง่ Webpage (2) จดัประชมุผู้ดแูลด้านคอมพิวเตอร์ท่ีประจําหน่วยงานสํานกังานอธิการบดีให้

มีการแลกเปล่ียนความรู้และเป็นศนูย์กลางในการแจ้งข้อมลูขา่วสาร 

 4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : รายงานข้อมลูความก้าวหน้าเหมือน ก.พ. – ก.ค. 2544 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 32 การพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการใช้ IT ในการ

ปฏิบตัิงาน  การเรียนการสอน ตลอดจนบํารุงรักษาอปุกรณ์ IT ผลการดําเนินงาน พบว่า หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ได้ทําการ (1) จดัให้มีการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์แก่ผู้ดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย

เน้นการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านการสร้างและการตกแต่ง 

Webpage และ (2) จดัประชมุผู้ดแูลด้านคอมพิวเตอร์ท่ีประจําหน่วยงานสํานกังานอธิการบดีให้มีการ

แลกเปล่ียนความรู้และเป็นศนูย์กลางในการแจ้งข้อมลูขา่วสาร 

 
โครงการที่ 33 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (2543 – 2545) 
 การดาํเนินงาน   

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 - 2546 ได้มีการดําเนินการต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งผล      

ตามระยะเวลาการดําเนินงานได้ดงันี ้

 1. 30 พ.ค. 2543 : (1) หน่วยงานตา่งๆสง่แผน IT (2)  ทําการประมวลผลเพ่ือดําเนินการวิเคราะห์แผน 

 2. ส.ค. 2543 – ม.ค. 2544 : รวบรวมข้อมลูการใช้ครุภณัฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแตล่ะ

หน่วยงาน 
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 3. ก.พ. – ก.ค. 2544 : รวบรวมข้อมลูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และ

ข้อมลูการตัง้งบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้

รายงานสํานกังบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณางบประมาณ 

 4. ส.ค. 2544 – พ.ค. 2545 : รายงานข้อมลูความก้าวหน้าเหมือน ก.พ. – ก.ค. 2544 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 33 การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (2543 – 2545) ผลการดําเนินงาน พบว่า 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (2543 – 2545) โดยรวบรวมข้อมลูด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลยั และข้อมลูการตัง้งบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้รายงานสํานกังบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณางบประมาณ 

 
โครงการที่  34  การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยตามมตคิณะรัฐมนตรี  

และเพื่อเตรียมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณในมหาวิทยาลัยนอกระบบ 
การดาํเนินงาน 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายการคลงัและบคุลากร  กองคลงั  ได้ศกึษาดงูานการพฒันาระบบงบประมาณ พสัด ุการเงิน 

บญัชี เกณฑ์พงึรับ – พงึจ่ายของมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐบาล   ได้แก่  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

ตลอดจนศกึษาจากเอกสารระบบงบประมาณ พสัด ุการเงิน บญัชีเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่าย  ลกัษณะ  3  มิต ิ      

ท่ีทบวงมหาวิทยาลยัได้ว่าจ้างอาจารย์ประวิทย์   นิลสวุรรณากลุ  และคณะ  เป็นผู้ ดําเนินการ เพ่ือเป็น

ต้นแบบให้มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบบญัชีฯ ตอ่ไป 

 กองคลงัได้จดัประชมุเพ่ือชีแ้จงให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงิน บญัชี  เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ  สงักดัหนว่ยงาน

ตา่ง ๆ  ของมหาวิทยาลยั  ให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงในการจดัทําระบบงบประมาณ พสัด ุการเงิน 

บญัชี เกณฑ์พงึรับ – พงึจา่ย  ลกัษณะ  3  มิต ิ

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 กองคลงัได้จดัประชมุสมัมนาระบบบญัชีกองทนุ โดยเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่าย  ให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน บญัชี และเจ้าหน้าท่ีพสัด ุได้มีการพิจารณาถึงโครงสร้างการบริหารงบประมาณ พสัด ุ

การเงินและบญัชี โดยเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่าย   ลกัษณะ  3  มิต ิ 

 ผลการดําเนินงาน (1) ผลของการประชมุสมัมนา  ทําให้มหาวิทยาลยัได้ทราบว่าหน่วยงานมี

ความต้องการให้มหาวิทยาลยัช่วยเหลือในด้านใดบ้าง   ในการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณแบบใหม ่
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 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้  

 เจ้าหน้าท่ีกองคลงัได้ศกึษาดงูานระบบงบประมาณ  พสัด ุ  การเงิน และบญัชี  โดยเกณฑ์     

พงึรับ – พงึจ่าย ลกัษณะ  3  มิต ิของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้  

 มหาวิทยาลยัได้รับงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  6,700,000  บาท และงบประมาณจากโครงการ

เร่งรัดการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาท่ีขาดแคลนจํานวน  2,000,000  บาท รวมเป็นเงิน  8,700,000  บาท  

เพ่ือจดัทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะท่ี  1 สําหรับพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา  ระยะท่ี  2  ซึง่ประกอบด้วย 

1. ระบบงบประมาณ – การเงิน – บญัชี – ต้นทนุกิจกรรม 

2. ระบบงานกองทนุกู้ ยืมเงิน 

3. ระบบงานรับนิสติใหม ่

4. ระบบข้อมลูมหาวิทยาลยั 

5. ฮาร์ดแวร์เพ่ือสนบัสนนุในการใช้ระบบงาน 

 สําหรับระบบงบประมาณ – การเงิน – บญัชี – ต้นทนุกิจกรรมได้ว่าจ้างบริษัท  โซลชูัน่  คอนเนอร์  

(1998)  จํากดั  เป็นผู้ ดําเนินงานโดยลงนามในสญัญาเม่ือวนัท่ี  30  เมษายน   2546   และกําหนดแล้ว

เสร็จภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2547 ขณะนี ้   คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะทํางานระบบ

งบประมาณ ฯ ได้ร่วมกนักําหนดแนวทางในการดําเนินงานการพฒันาระบบฯ ให้แก่บริษัทฯ ซึง่จะต้อง

เป็นไปตามกําหนดเวลาตามแผนการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลยัได้ตัง้เป้าหมายวา่จะเร่ิมดําเนินการตามระบบใหมต่ัง้แตปี่งบประมาณ  2548  คือ  

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2547 ดงันัน้เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามระบบงบประมาณ พสัด ุ

การเงิน บญัชีกองทนุโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลกัษณะ  3  มิติ  จึงได้มีการจดัเตรียมระบบ

งบประมาณในมิตแิผนงาน  มิตหิน่วยงานและมิตกิองทนุ 

 ผลการดําเนินงาน โครงการดงักลา่วเร่ิมดําเนินการในปี  2543   ในลกัษณะการให้บคุลากรได้

ศกึษาดงูานยงัมหาวิทยาลยัท่ีดําเนินการออกนอกระบบแล้ว  และได้รับการจดัสรรงบประมาณแบบ  

Block  Grant   เช่น  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  เป็นต้น  

ถึงการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ พสัด ุการเงินและบญัชีกองทนุเป็นเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่ายลกัษณะ  

3  มิต ิ
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 34 การพฒันาระบบบญัชีต้นทนุเพ่ือการคิดคา่ใช้จ่ายตอ่หน่วย

ตามมตคิณะรัฐมนตรี และเพ่ือเตรียมการด้านการบริหารจดัการงบประมาณในมหาวิทยาลยันอกระบบ 

ผลการดําเนินโครงการ พบว่า โครงการนีเ้ร่ิมจาก (1) ได้จดัให้มีการศึกษาดูงานการพฒันาระบบ

งบประมาณ พสัด ุการเงิน บญัชี เกณฑ์พงึรับ – พงึจ่ายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  (2) ได้จดั

ประชมุสมัมนาระบบบญัชีกองทนุ   โดยเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่าย   ให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

บญัชี และเจ้าหน้าท่ีพสัด ุได้มีการพิจารณาถึงโครงสร้างการบริหารงบประมาณ พสัด ุการเงินและบญัชี 

โดยเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่าย  (3) ได้จดัให้มีการศกึษาดงูานระบบงบประมาณ   พสัด ุ  การเงิน และบญัชี   

โดยเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่าย ลกัษณะ  3  มิติ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ จนกระทัง่

ปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลยัได้รับงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณจากโครงการเร่งรัดการ

ผลติบณัฑิตสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเพ่ือจดัทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะท่ี  1 สําหรับพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประกนัคณุภาพการศกึษา ระยะท่ี  2 ซึง่มหาวิทยาลยัได้ตัง้เป้าหมาย

วา่จะเร่ิมดําเนินการตามระบบใหม่ตัง้แตปี่งบประมาณ  2548  คือ  เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2547 

ดงันัน้เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามระบบงบประมาณ พสัด ุ การเงิน บญัชีกองทุนโดยเกณฑ์        

พงึรับ – พงึจ่าย  ลกัษณะ  3  มิติ  จึงได้มีการจดัเตรียมระบบงบประมาณในมิติแผนงาน  มิติหน่วยงานและมิติ

กองทนุ 

 
โครงการที่  35  การจัดทาํงบประมาณแบบ  PPBS 
 การดาํเนินงาน 
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้  

 ฝ่ายแผนและพัฒนา กองแผนงาน ได้เตรียมการสมัมนาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ระบบงบประมาณ Planning Programming Budgeting System (PPBS) แก่ผู้บริหาร ผู้ อํานวยการกอง  

หวัหน้าฝ่ายและบคุลากรของหน่วยงานตา่ง ๆ      

 ดําเนินการในการจดัทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณการศึกษา 2544 โดยใช้

รูปแบบการกําหนดแผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการจดัทํางบประมาณแบบ Result – based  

Budgeting ซึง่เน้น Output Outcome  เป็นหลกั     

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 – 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายแผนและพัฒนา  กองแผนงาน  ดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปี

งบประมาณการศกึษา 2545 ภาคต้น โดยใช้รูปแบบการกําหนดแผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการ

จดัทํางบประมาณแบบ  Result – based  Budgeting  ซึง่เน้น Output Outcome เป็นหลกั 
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 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายแผนและพฒันา กองแผนงาน  ทบวงมหาวิทยาลยัและสํานกังบประมาณได้เปล่ียนการ

จดัทํางบประมาณแบบ Result – based  Budgeting เป็นการจดัทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตามยทุธศาสตร์  (Performance  based  Budgeting) โดยเป็นระบบท่ีเน้นท่ีผลผลิต(Outputs) และ

ผลลพัธ์ (Outcomes) มากกวา่ทรัพยากรท่ีใช้ไป(Inputs)    เพ่ือปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐในอนั

ท่ีจะสนบัสนนุงบประมาณสําหรับดําเนินภารกิจตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากดัให้

เกิดประโยชน์สงูสดุโดยต้องมีการจดัทําแผนการดําเนินงาน การนําแผนไปปฏิบตัิ   ติดตามและ

ประเมินผล 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 35 การจดัทํางบประมาณแบบ  PPBS ผลการดําเนินงาน พบว่า 

โครงการนีเ้ร่ิมจากการจดัสมัมนาให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจเก่ียวกับระบบงบประมาณ  และใน

ปีงบประมาณการศกึษา  2544 ได้จดัทํางบประมาณเงินรายได้โดยใช้รูปแบบการกําหนดแผนงานและ

โครงการเพ่ือรองรับการจดัทํางบประมาณ   Result – based  Budgeting ซึง่เน้น Output Outcome 

เป็นหลกั  ต่อมาในปีงบประมาณ 2546 สํานกังบประมาณได้เปล่ียนแปลงการจดัทํางบประมาณเป็น

แบบมุง่เน้นผล  (Performance  based Budgeting) ซึง่จดัสรรงบประมาณตามผลผลติของหน่วยงาน 

 
โครงการที่  36  การสร้างและพัฒนาระบบบัญชีเงนิเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 การดาํเนินงาน   
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายการคลงัและบคุลากร กองคลงั 

 มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะทํางานกําหนดอตัราเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั   ซึ่งได้

ดําเนินการแล้วเป็น  3  กลุม่   ได้แก่  ระดบัต่ํากว่าปริญญาตรี   ระดบัปริญญาตรี   โท – เอก  และกลุม่

ผู้บริหาร  โดยสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิระบบบญัชีเงินเดือนพนกังาน  เพ่ือใช้ชัว่คราวก่อนท่ีจะออก

นอกระบบ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายการคลงัและบคุลากร กองคลงั 

 คณะกรรมการกําหนดหลกัการร่างระเบียบข้อบงัคบัประกอบพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ…….เพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ ได้ดําเนินการเก่ียวกบัการ

พัฒนาระบบบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย  ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือกําหนดหลักการ

มาตรฐานตําแหน่ง   และเงินเดือน  เตรียมเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
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 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2545 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายการคลงัและบุคลากร กองคลงั ได้ดําเนินการสร้างและพฒันาระบบบญัชีพนกังาน

มหาวิทยาลยั ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการทดสอบระบบ  และแก้ไขโปรแกรม 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 36 การสร้างและพัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลยั ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายการคลงัและบคุลากรได้มอบให้บริษัท  โซลชูัน่  คอนเนอร์  

(1998) จํากดั เป็นผู้ ดําเนินการพฒันาระบบบญัชีพนกังาน ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการทดสอบระบบ และ

แก้ไขโปรแกรม 

 
โครงการที่ 37  การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการคลังและทรัพย์สินให้เอือ้ต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการหารายได้ 
 การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายจดัการทรัพย์สินและสวสัดิการได้ดําเนินการออกประกาศเร่ืองหลกัเกณฑ์การใช้และการ

หาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัและระเบียบการจดัการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2542 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การใช้และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลยั และดําเนินการจดัทําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือดําเนินธุรกิจโดยใช้ระยะเวลารอบปีการศกึษา 

(1 มิ.ย. – 31 พ.ค.) 

  การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายจดัการทรัพย์สนิและสวสัดกิารได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ   โดย

คณะกรรมการจดัการทรัพย์สนิ และหาประโยชน์  เพ่ือนํารายได้เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสวสัดิการได้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์การ

จดัการและหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 กองคลงัได้พฒันาระบบบญัชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างโดยดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลเม่ือเดือนมิถนุายน 2546 เป็นต้นไป   และระบบยงัไม่สมบรูณ์เพราะระบบยงัไม ่

online จากหน่วยงานกลางสูห่น่วยงานย่อยของมหาวิทยาลยั  กองคลงัได้รับนโยบายการปฏิรูประบบ

การบริหารการคลงัภาครัฐ 7 ด้านหลกัมาดําเนินการ  ซึง่ประกอบด้วย  
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1. การปฏิรูประบบการรับ – จ่ายเงินและการบริหารเงินสดภาครัฐ  (E – Payment) 

2. การปฏิรูประบบบญัชีภาครัฐ 

3. การปฏิรูประบบบริหารการเงินการบญัชีภาครัฐและสว่นราชการ 

4. การปฏิรูประบบเงินนอกงบประมาณ 

5. การปฏิรูประบบพสัดภุาครัฐ 

6. การปฏิรูประบบสวสัดกิารคา่รักษาพยาบาล 

7. การปฏิรูประบบตรวจสอบภายในภาคราชการ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 37 การปรับปรุงการบริหารจดัการด้านการคลงัและทรัพย์สินให้

เอือ้ต่อการพฒันามหาวิทยาลยัด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการหารายได้ ผลการดําเนินงาน พบว่า 

กองคลงัรับนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารการคลงัภาครัฐทัง้ 7 ด้านหลกัมาดําเนินการ            

และดําเนินการพฒันาระบบบญัชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง เม่ือเดือนมิถนุายน  2546  

เป็นต้นไป สําหรับระบบอ่ืน  ๆจะต้องดําเนินการปรับปรุงระบบงานของตนเองให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

กลางท่ีกําหนดไว้ 

 
โครงการที่  38 การจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงาน 
   การดาํเนินงาน   
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ปัจจบุนัสามารถบนัทกึข้อมลู ออกเลขท่ีหนงัสือจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานตา่ง ๆ เองได้

แล้ว ตลอดจนการรับ – สง่ ของสว่นกลาง (กองกลาง) ก็สามารถดําเนินงานไปอย่างคลอ่งตวัตามระบบ

พอสมควร และจะมีการฝึกอบรมเลขานกุารผู้บริหารเพ่ือเรียนรู้เร่ืองการบนัทึกข้อมลูงานสารบรรณด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

กองกลาง ได้ดําเนินโครงการจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์               

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ผลการดําเนินงาน คือ ได้ดําเนินการจัดทําระบบงานสารบรรณของ

มหาวิทยาลยัได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายแผนและพฒันาร่วมกบักองกลาง ได้ดําเนินโครงการจดัทําระบบภาระงานและงานสารบรรณ

ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  ผลการดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลยัได้จ้างบริษัท 

โซลชูัน่ คอนเนอร์ (1998) จํากดั ดําเนินการจดัทําระบบภาระงานและระบบงานสารบรรณ ซึง่รวมอยู่ใน
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 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายแผนและพฒันาร่วมกับกองกลาง ได้ดําเนินโครงการจัดทําระบบภาระงานและงานสารบรรณ

ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  ผลการดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลยัได้จ้างบริษัท 

โซลชูัน่ คอนเนอร์ (1998) จํากดั ดําเนินการจดัทําระบบภาระงานและระบบงานสารบรรณ ซึง่รวมอยู่ใน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประกนัคณุภาพการศกึษา ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการทดสอบและ

แก้ไขโปรแกรม 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 38 การจดัทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงาน ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีเ้ร่ิมพฒันาจากงานสาร

บรรณสว่นกลางและพฒันาขึน้ในปี 2544 โดยขยายระบบงานสารบรรณทัง้มหาวิทยาลยั จนสําเร็จตาม

เป้าหมาย และในปี 2545 – 2546  ได้จ้างให้บริษัท โซลชูัน่ คอนเนอร์ (1998) จํากดั จดัทําระบบงาน     

สารบรรณเพ่ือการบริหารและประกนัคณุภาพ ซึง่ขณะนีย้งัอยู่ในระหว่างการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

จงึสรุปได้วา่โครงการนีมี้ความก้าวหน้าขึน้เป็นลําดบั แตย่งัไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ 
 
โครงการที่  39  การจัดทาํพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ 

การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

 ฝ่ายวนิยัและนิตกิาร คณะกรรมการได้ยกร่าง พ.ร.บ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกําลงัจะเสนอเข้า

สภามหาวทิยาลยั 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายวินยัและนิติการ คณะอนกุรรมการร่างพระราชบญัญตัิ ได้ดําเนินโครงการจดัทํา พ.ร.บ.

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ และดําเนินโครงการปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือความคลอ่งตวั โปร่งใส 

และการกระจายอํานาจ ผลการดําเนินงาน  คือ  คณะอนุกรรมการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการเสนอร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ... ต่อ

ทบวงมหาวิทยาลยัแล้วเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2544 

     คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒแล้ว และมีมต ิ   

ให้ส่งร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

การดําเนินการของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายวินยัและนิติการ คณะอนกุรรมการร่างพระราชบญัญตัิ ได้ดําเนินโครงการจดัทํา พ.ร.บ.

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนีร่้างพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้ผา่นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายวินยัและนิติการ คณะอนกุรรมการร่างพระราชบญัญัติ ได้ดําเนินโครงการจดัทํา พ.ร.บ.

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนีร่้างพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้ผา่นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 39 การจดัทําพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ          

ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีจ้ดัว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เพราะได้ยกร่าง พ.ร.บ. ของ

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐสําเร็จ โดยเร่ิมดําเนินการจากปี 2543 ถึงปี 2546 จากยกร่าง พ.ร.บ. 

นําเสนอทบวงมหาวิทยาลยั และขณะนีไ้ด้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระ 2 แล้ว 

 
โครงการที่  40  การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ เพื่อความคล่องตวั ความโปร่งใส และการกระจายอาํนาจ 

การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหนว่ยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้ 

ฝ่ายวนิยัและนิตกิาร กําลงัเตรียมยกร่างระเบียบข้อบงัคบั 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้ 

ฝ่ายวินัยและนิติการ  คณะอนุกรรมการร่างพระราชบญัญัติ ได้ดําเนินโครงการปรับปรุง

ระเบียบข้อบงัคบั เพ่ือความคล่องตวั ความโปร่งใส และการกระจายอํานาจ ผลการดําเนินงาน คือ        

อยู่ในระหว่างคณะกรรมการกําหนดหลกัการร่างระเบียบข้อบงัคบั ประกอบร่างพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ โดยได้จดัทํากรอบ

แนวคิดในการจดัทํากรอบโครงสร้างของมหาวิทยาลยั เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของ

รัฐเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เมื ่อวนัที่ 29 

ตลุาคม 2544 ซึ่งคณะกรรมการมีข้อแก้ไขเล็กน้อย และให้กรรมการนํามาปรับแก้และเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้

ฝ่ายวินยัและนิติการ  คณะอนุกรรมการร่างพระราชบญัญัติ   ได้ดําเนินโครงการปรับปรุง

ระเบียบข้อบงัคบั เพ่ือความคลอ่งตวั ความโปร่งใส และการกระจายอํานาจ 
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 ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการกําหนดแนวทางและจัดลําดบัความสําคญัของ

ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีจะปรับปรุง 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินการดงันี ้ 

ฝ่ายวินยัและนิติการ  คณะอนุกรรมการร่างพระราชบญัญัติ   ได้ดําเนินโครงการปรับปรุง

ระเบียบข้อบงัคบั เพ่ือความคลอ่งตวั ความโปร่งใส และการกระจายอํานาจ 

 ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการกําหนดแนวทางและจัดลําดบัความสําคญัของ

ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีจะปรับปรุง 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 40 การปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบั เพื่อความคล่องตวั ความ

โปร่งใส และการกระจายอํานาจ ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีดํ้าเนินการตัง้แต่ปี 2543 ถึง

ปัจจบุนั ปรากฏวา่ยงัอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุง  ยงัไมป่ระสบความสําเร็จเท่าท่ีควร 
 
โครงการที่ 41 การรือ้ปรับระบบโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคณบดี/สํานัก/สถาบัน เพื่อดําเนินการประกัน
คุณภาพตามระบบ ISO 9002 
การดาํเนินงาน 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543  

 ฝ่ายแผนและพฒันา ได้มีการดําเนินโครงการพฒันาระบบคณุภาพภายในสํานกังานอธิการบดี 

โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างแบง่สว่นราชการใหมใ่นสํานกังานอธิการบดี โดยอํานาจของสภามหาวิทยาลยั 

เป็นระดบักอง 8 กอง และระดบัฝ่าย 21 ฝ่าย  ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานมีความคล่องตวั                 

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544  

 1.ฝ่ายแผนและพฒันา ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

1.1 โครงการพฒันาระบบคณุภาพภายในสํานกังานอธิการบดี ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ติดตามระบบคณุภาพสํานกังานอธิการบดี พร้อมทัง้กําหนดทีมผู้ตรวจติดตาม ซึง่มีทัง้หมด 7 ทีม และ

ได้ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดีอย่างต่อเน่ืองตามแผนการตรวจ

ตดิตามและการเตรียมระบบ ISO ท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

1.1.1  จดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบมาตรฐาน ISO 9000 แก่บุคลากรอย่าง

สม่ําเสมอ 

1.1.2  ปรับปรุงการปฏิบตัิงานและการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตามแนวทาง ISO 9000 
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1.1.3  จดัให้มีระบบการตรวจติดตามคณุภาพภายในเป็นประจําทกุเดือนเพ่ือกระตุ้นให้

มีการพฒันาคณุภาพอยา่งสม่ําเสมอ 

1.1.4  ได้ปรับโครงสร้างการดําเนินงาน ให้มีคณะกรรมการบริหารระบบคณุภาพและ

คณะกรรมการประสานงาน ISO ของสํานกังานอธิการบดีขึน้ เพ่ือรับผิดชอบดแูลและประสานงานใน

ด้านการพฒันาคณุภาพโดยตรง 

1.2  เร่ิมดําเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันาสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม    

แก่การปฏิบตังิานและการให้บริการอยา่งมีคณุภาพ 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

2.1 โครงการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง โดยมีการประชุมคณาจารย์ในคณะฯ       

เพ่ือจดัทํารายงานการศกึษาตนเองทัง้หมด 6 ครัง้ และตัง้กรรมการดําเนินงาน 2 ชดุ คือ คณะกรรมการ

จดัทําคู่มือรายงานการศึกษาตนเอง และคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  

และเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

2.2 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร  5 ส 

    ผลการดําเนินงาน ได้จัดการประชุมผู้ รับผิดชอบโครงการเพ่ือกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานโดยบุคลากรทุกคน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายความรู้  แนวคิดพืน้ฐาน

การดําเนินกิจกรรม 5 ส และศกึษาดงูาน 5 ส ณ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545  

 ฝ่ายแผนและพฒันา ได้ดําเนินการตรวจประเมินการพฒันาคณุภาพของหน่วยงานในแบบ  

Pre – assessment Audit โดยตรวจประเมินตามข้อกําหนด ISO และวตัถปุระสงค์ด้านการพฒันา

คณุภาพทกุข้อ พร้อมทัง้ประเมินเพ่ือให้คะแนนในด้านการพฒันาคณุภาพร่วมไปด้วย 

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546  

ฝ่ายแผนและพฒันา ได้ดําเนินการตรวจประเมินการพฒันาคณุภาพของหน่วยงานในแบบ  

Pre – assessment Audit โดยตรวจประเมินตามข้อกําหนด ISO และวตัถปุระสงค์ด้านการพฒันา

คณุภาพทกุข้อ พร้อมทัง้ประเมินเพ่ือให้คะแนนในด้านการพฒันาคณุภาพร่วมไปด้วย 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 41 การรือ้ปรับระบบโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุน 

ว ิชาการของมหาว ิทยาลยั  ได้แก ่ สําน ักงานอธิการบดี สําน ักงานคณบดี/สําน ัก /สถาบนั            

เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพตามระบบ ISO 9002 ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีเ้ร่ิมต้น

จากโครงการพฒันาระบบคณุภาพภายในสํานกังานอธิการบดี โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วน

ราชการใหม่ในสํานกังานอธิการบดี  มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบมาตรฐาน ISO 9000 แก่บคุลากร 
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โครงการที่  42 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการผลิต

บัณฑติและในภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 การดาํเนินงาน  

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543  

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัฯ กบัมหาวิทยาลยั

ออสเตรเลีย (Northern Territory University) จดัทําเพ่ือส่ือสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างประเทศ และ

เพ่ือให้คนในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอาจให้ความช่วยเหลือได้เข้าใจสถานการณ์และคนไทยดียิ่งขึน้ ขณะนีอ้ยู่

ในช่วงการเขียนต้นฉบบัรายงานการวิจยั 

  การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 - 2546 

 1. คณะศกึษาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการเพชรในตม 

ผลการดําเนินงาน (1) สามารถผลิตครูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ นําในการพฒันาท้องถ่ิน

ทรุกนัดาร ซึง่เป็นหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง ปีละ 30 คน ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานเป็นไป

ตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ (2) ได้ดําเนินโครงการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ในการผลิตบณัฑิตและในภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลยั   ผลการดําเนินการ คือ ได้ร่วมมือกบั

จงัหวดันครนายกและจงัหวดัราชบรีุเปิดสอนระดบัปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศกึษา 

2. สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาการศึกษาสําหรับผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์

และศิลปะการแสดง ได้ดําเนินโครงการสร้างความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาตใินการผลติหนงัสือรายงานการวิจยัและหนงัสือวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน สถาบนัการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั  สถาบนัราชภฏั  สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล และผู้ สนใจศึกษาข้อมูลด้านผู้ มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ได้ตอบรับหนังสือ อีกทัง้

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตสาขาวิชาศิลปศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ได้กําหนดให้เป็นหนงัสืออา่นประกอบการเรียนการสอน 
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3. ศนูย์วิจยัและบริการ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

3.1 โครงการฝึกสมรรถภาพสมอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพความคิด  ของเยาวชนระดับ

ประถมศกึษา  

                ผลการดําเนินงาน คือ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพอใจและได้รับการฝึกสมรรถภาพ ทางสมอง 

ในการพฒันาคณุภาพการคดิ 

3.2  โครงการพฒันาบคุลกิภาพเพ่ือประสทิธิผลทางธุรกิจ  

                ผลการดําเนินงาน คือ ผู้ เข้าอบรม สถานท่ี เนือ้หาของการฝึกอบรม วิทยากร การบริหารอ่ืน ๆ 

อยูใ่นเกณฑ์ดี 

3.3  โครงการพฒันาสมรรถภาพการวิจยัของบคุลากรสายการสอน  

                ผลการดําเนินงาน คือ ผู้ เข้ารับการอบรมเห็นว่า สถานท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี เนือ้หาการบรรยาย 

สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบังานได้มากขึน้ ด้านจํานวนผู้ เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้ 

ระยะเวลาของการประชาสมัพนัธ์โครงการมีน้อย 

4. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

4.1 โครงการสง่เสริมผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สควค.)  

    ผลการดําเนินงาน  คือ  ผลิตบณัฑิตหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เป็น

ครูสอนวิชาฟิสกิส์ในระดบัมธัยมศกึษา  

4.2 โครงการผลติบณัฑิตร่วมกบักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ  

ผลการดําเนินงาน คือ ผลิตบณัฑิตหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ให้กบั

บคุลากรของกรมสามญัศกึษา 

5. คณะมนษุยศาสตร์  ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

5.1 โครงการอบรมภาษาไทย เพ่ือการตดิตอ่ธุรกิจแบบเข้ม ผลการดําเนินงาน  คือ  ภาควิชา

ภาษาไทยและภาษาตะวนัออกได้จดัเตรียมอาจารย์ เพ่ือจะสอนภาษาไทยให้แก่ชาวเวียตนาม 

5.2 โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาตเิวียตนาม กรุงฮานอย 

                ผลการดําเนินงาน  คือ ภาควิชาได้คดัเลือกส่งอาจารย์พทัธยา  จิตต์เมตตา  ไปเป็นผู้สอน

ภาษาไทยให้แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียตนาม  กรุงฮานอย เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2543 เป็นรุ่นแรก

ของโครงการนี ้ขณะนีอ้าจารย์พทัธยา  จิตต์เมตตา กําลงัปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ ณ กรุงฮานอย โดยปฏิบตัิภารกิจ 

คือ  (1)  สอนวิชาภาษาไทยเบือ้งต้น และ (2)  ดําเนินการให้มีห้องภาษาไทยในมหาวิทยาลยัแห่งชาต ิ          

เวียตนาม กรุงฮานอย เพ่ือนักศึกษาเวียตนามใช้เป็นท่ีศึกษาค้นคว้าความรู้เก่ียวกับภาษาและ

วฒันธรรมไทย 
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นอกจากนีย้งัมีการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนอีก คือ 

- ดําเนินโครงการบริการวิชาการด้านภาษาไทยแก่บคุคลภายนอก เช่น  จดัเสวนาวิชาการทางด้าน

ภาษาไทย 

- เตรียมเปิดอบรมภาษาตะวนัออก ได้แก่ ภาษาเกาหลี  จีน  ญ่ีปุ่ น   แก่บคุคลภายนอก 

- เป็นวิทยากรในด้านภาษาไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอยัการ 

- เป็นผู้ เช่ียวชาญทางตรวจภาพยนตร์เกาหลี 

- สง่นิสติวิชาเอกภาษาเพ่ืออาชีพ ไปฝึกงานในภาคเอกชน 

5.3 โครงการบริการวิชาการด้านภาษาไทยแก่บุคคลภายนอก เช่น จัดเสวนาวิชาการ

ทางด้านภาษาไทย 

- เตรียมเปิดอบรมภาษาตะวนัออก  ได้แก่ ภาษาเกาหลี  จีน  ญ่ีปุ่ น แก่บคุคลภายนอก 

- เป็นวิทยากรในด้านภาษาไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอยัการ 

- เป็นผู้ เช่ียวชาญทางตรวจภาพยนตร์เกาหลี 

- สง่นิสติวิชาเอกภาษาเพ่ืออาชีพ ไปฝึกงานในภาคเอกชน 

- อบรมภาษาไทยเพ่ือการตดิตอ่ธุรกิจแบบเข้ม 

- สอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาตเิวียตนาม 

6. คณะสงัคมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการสถานการณ์จําลองทางโลกธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 นิสติระดบับณัฑิตศกึษาได้รับความรู้และประสบการณ์

จากนกัธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาพฒันาธุรกิจของตน และปีงบประมาณ 2546 นิสติระดบั

บณัฑิตศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากนกัธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาพฒันา

ธุรกิจของตน 
  สรุปผลการดาํเนินงาน  
  จากการดําเนินงานโครงการท่ี 42 การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ในการผลติบณัฑิตและในภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลยั ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีซ้ึง่มี

โครงการย่อยของ 7 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า  โครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จด้วยดี มีการสร้าง

ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนในการผลิตบณัฑิตอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2543 

ถึง ปี 2546  โดยท่ีสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ได้ติดตอ่ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัออสเตรเลีย ขณะนีอ้ยู่

ในระหว่างเขียนต้นฉบบัรายงานการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์มีโครงการเพชรในตม  ผลิตครู  มีโครงการ

ผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาโทภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีจงัหวดันครนายกและราชบรีุ สถาบนัวิจยัเพ่ือ

การพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงมี

โครงการผลิตหนังสือ  ศูนย์วิจัยและบริการมีโครงการอบรมเพ่ือการพัฒนา 3 โครงการ                    
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โครงการที่  43  การตดิตามตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะ/สถาบัน/สาํนัก 
 การดาํเนินงาน 
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงัตอ่ไปนี ้

ฝ่ายวิชาการ ดําเนินการติดตามข้อมลูเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพในเร่ือง ความก้าวหน้าจาก

หน่วยงานเป็นระยะ ๆ เช่น การจัดทําคู่มือ การแต่งตัง้คณะกรรมการ  คณะทํางาน  การอบรม การ

ประชมุและการสมัมนา เป็นต้น 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2544 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงัตอ่ไปนี ้

  1. ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ได้จัดทําคู่มือเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

จํานวน 3 เล่ม  คือ คู่มือมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศึกษา  คู่มือระบบ และกลไกการประกนั

คณุภาพการศกึษา มศว คูมื่อการศกึษาตนเอง และการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา มศว 

1.2 จดัทําแผนดําเนินการเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษาทุกปีการศกึษา (ตัง้แต ่    

ปีการศกึษา 2543)  

1.3 ดําเนินการจดัฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน จํานวน 2 รุ่น  มีผู้ผ่าน

การอบรมเป็นผู้ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในของ มศว จํานวน 140 คน 

1.4 ประสานงานให้มีการดําเนินการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในระดบัภาควิชา/

หน่วยงานท่ีเทียบเท่า  ประจําปีการศกึษา 2542  โดยดําเนินการระหว่างเดือนตลุาคม 2543 – เดือน

พฤษภาคม 2544  ซึง่มีหน่วยงานท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน จํานวน 76 หน่วยงาน 

1.5 ประสานงานจดัให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษา 3 ครัง้ 

1.6 ประสานงานให้มีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั

ภาควิชา/หน่วยงานท่ีเทียบเท่า คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2543 โดยดําเนินการระหว่าง

เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2544 ซึง่มีหน่วยงานท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน 

จํานวน 19 หน่วยงาน 

1.7 รวบรวมและจดัทําสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั 
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1.8 ประสานงานจัดให้มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

ภาควิชา/หน่วยงานท่ีเทียบเท่า โดยดําเนินการระหว่างเดือนตลุาคม 2544 – เดือนพฤษภาคม 2545    

ซึง่จะมีหน่วยงานเข้ารับการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน 25 หน่วยงาน 

1.9 ดําเนินการศกึษาดงูานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา  ณ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2. คณะศกึษาศาสตร์  ได้ดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบการประกนัคณุภาพของคณะ/

สถาบนั/สํานกั  

ผลการดําเนินงาน คือ (1) สาขาวิชาการอดุมศกึษาได้สง่คณาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่าย

ประกันคุณภาพของคณะและได้จัดทํา SSR ของคณะศึกษาศาสตร์ และ(2) ภาควิชาการบริหาร

การศกึษาสมัมนาการจดัทํา SSR ของภาควิชา (3) คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ขณะนีค้ณะศึกษาศาสตร์ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์และรวบรวมจัดทํา SSR 

ของคณะศกึษาศาสตร์ 

3. คณะมนษุยศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับการอบรมการตรวจสอบการประกนัคณุภาพระดบัคณะ 

4. คณะพลศกึษา ได้ดําเนินโครงการประชมุสมัมนาเชิงปฏิบตักิารเพ่ือศกึษาและเตรียมความ

พร้อมจดัทําเอกสารการปฏิบตังิานตามระบบ ISO ของสํานกังานเลขานกุารคณะพลศกึษา 

5. คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการสร้างฐานข้อมลูสําหรับงานประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

ผลการดําเนินงาน (1) ปีงบประมาณ 2544 ได้จัดตัง้หน่วยประกันคุณภาพเป็นท่ีเรียบร้อย 

ขณะนีกํ้าลงัรวบรวมข้อมูลจากภาควิชา และหน่วยงานย่อยเพ่ือจัดทํา SSR เพ่ือเตรียมรับการ

ตรวจสอบคณุภาพภายใน และยงัเตรียมดําเนินการจดัจ้างนิสิตมาช่วยงานป้อนข้อมลู/จดัเก็บข้อมลู/

ประสานงาน (2) ปีงบประมาณ 2545 ขณะนีไ้ด้จดัตัง้หน่วยประกนัคณุภาพเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย

เป็นแหล่งข้อมลู ทัง้ท่ีเป็นสถิติ เอกสาร รายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพ อีกทัง้กําลงั

รวบรวมข้อมลูจากภาควิชาและหน่วยงานเพ่ือจดัทํา SSR เพ่ือเตรียมรับการตรวจสอบคณุภาพภายใน 

และได้จ้างนิสิตมาช่วยการบนัทึกข้อมลู/จดัเก็บข้อมลู/ประสานงาน (3) ปีงบประมาณ 2546 ขณะนีไ้ด้

จดัตัง้หน่วยประกนัคณุภาพเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นแหลง่ข้อมลู ทัง้ท่ีเป็นสถิติ เอกสาร รายงานตา่ง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ อีกทัง้กําลงัรวบรวมข้อมูลจากภาควิชาและหน่วยงานเพ่ือจัดทํา 

SSR เพ่ือเตรียมรับการตรวจสอบคณุภาพภายใน และได้จ้างนิสิตมาช่วยการบนัทึกข้อมลู/จดัเก็บ

ข้อมลู/ประสานงาน 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการดําเนินงานดงันี ้ 

6.1 จดัตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพระดบัคณะ 

6.2 จดัตัง้คณะอนกุรรมการประกนัคณุภาพเพ่ือจดัทํา SSR  
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6.3 ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการภายในสําหรับหน่วยงานระดบัภาควิชาไปแล้ว 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการ

ตรวจสอบคณุภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายนอกไปแล้วเม่ือ 28 – 30 

มกราคม 2545 

7. ศนูย์วิจยัและบริการ ได้ดําเนินโครงการประเมินผลการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  ของสถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 

  ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2544 ผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาในครัง้นี ้เสนอกับ

คณะกรรมการตรวจรับงานวิจยัของทบวงมหาวิทยาลยั และ/หรืองานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประเมินคณุภาพ

ของผลงานวิจยั และปรับปรุง  แก้ไข  กําหนดแนวทางและยทุธศาสตร์เพ่ือการขยายผลตอ่ไป 

8. สํานกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

8.1  การตรวจสอบคณุภาพภายในของสํานกัทดสอบฯ โดยผู้ประเมินภายในทําการ

ตรวจสอบเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2544 

8.2  ให้แต่ละงานแต่ละฝ่ายในส่วนงานสรุป SSR ในช่วง 6 เดือน เสนอสํานกัทดสอบฯ 

เพ่ือสรุปภาระงานและ SSR ของสํานกัฯ ในเดือนกรกฎาคม 2544 

8.3  มีการประชมุสมัมนาภาระงานและการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสํานกัฯ 

8.4  ได้รับการตรวจสอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณุภาพของมหาวิทยาลยั และผู้ทรงคณุวฒุิ  ระหวา่งวนัท่ี 14 – 15 กมุภาพนัธ์ 2545 

8.5   มีการจดัโครงการสมัมนาเพ่ือพฒันาดชันีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

8.6  มีการจดัสมัมนาการบริหารงานของสํานกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 

8.7  มีการจดัประชมุสมัมนาพฒันาคณุภาพการปฏิบตังิานของสํานกังานผู้ อํานวยการ 

9. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการต่างๆ ดงันี ้ 

9.1  โครงการสมัมนาการประกนัคณุภาพการศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ 
ผลการดําเนินงาน คือ (1) การสมัมนาการประกนัคณุภาพการศึกษาของ  ภาควิชา

ฟิสิกส์ ครัง้ท่ี 1 ได้ระบบของการดําเนินภารกิจหลกั 4 ด้านของภาควิชา (2) การสมัมนาการประกนั
คณุภาพการศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ ครัง้ท่ี 2 ได้ระบบของกระบวนการบริหารภาควิชา กลไกของการ
ดําเนินการภารกิจหลกั 4 ด้าน และกลไกของกระบวนการบริหารภาควิชา (3) คณาจารย์ในภาควิชา
รับรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพมากขึน้ และร่วมมือในการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพมาก
ขึน้กว่าเดิม 

9.2  โครงการงานประกนัคณุภาพของภาควิชา  การดําเนินการจดัทํารายงานการศึกษา
ตนเอง (Self Study Report) เพื่อขอรับการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายใน  ผลการดําเนินงาน 
คือ  ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รายงานการศึกษาตนเองฉบบัของภาควิชาท่ีผ่าน
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9.3  โครงการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในของภาควิชาจากรายงานการศึกษา
ตนเอง (Self Study Report) ผลการดําเนินงาน คือ  ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาชีววิทยาได้
นําผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการปรับปรุง
คณุภาพของภาควิชา 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2545 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้
1. ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา คณะ/สถาบนั/สํานกั ได้รับการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา

ภายในระหว่างเดือนตลุาคม 2544 – 2545 โดยมีหน่วยงานได้รับการยกเว้นการตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษาภายใน   2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัสิง่แวดล้อมและทรัพยากร และสํานกังานอธิการบดี และ
มีหน่วยงานขอรับการยกเว้นการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนั
พฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และศนูย์วิจยัและบริการ   

ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษาได้รวบรวมผลการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในระหว่าง

เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 แล้ว และได้รายงานให้คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คณุภาพการศกึษาทราบ 

2. สถาบนัเอเชียแปซิฟิกศึกษา / ศนูย์วิจยัและบริการ / สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม (ดําเนินงานร่วมกนั) ได้ดําเนินโครงการสมัมนาเร่ือง “การพฒันาดชันีและเกณฑ์
การประเมินคณุภาพภายใน” 

  ผลการดําเนินงาน (1) ปีงบประมาณ 2545 ได้พฒันาดชันีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพนัธกิจของแต่ละหน่วยงาน และใช้เป็น

ข้อมลูสําหรับเตรียมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา 2544 และ (2) ปีงบประมาณ 

2546 ได้พฒันาดชันีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภารกิจและพนัธกิจของแตล่ะหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมลูสําหรับเตรียมการประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในปีการศกึษา 2544 

3. คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการประกนัคณุภาพการศกึษา  
ผลการดําเนินงาน (1) ปีงบประมาณ 2545 คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ

จากผู้ทรงคณุวุฒิทัง้ภายนอกและภายใน ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของคณะเป็นอย่างยิ่ง และ (2) ปีงบประมาณ 2546 คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการตรวจสอบ
คณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ภายนอกและภายใน ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คณุภาพการศกึษาของคณะเป็นอยา่งยิ่ง 
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4. คณะสงัคมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

4.1 โครงการสนบัสนนุให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีสว่นร่วมในการจดัทํา SSR ทกุคน  

ผลการดําเนินงาน คือ  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

4.2 โครงการสนบัสนนุให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม สมัมนา เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 

ผลการดําเนินงาน  คือ  คณาจารย์ต่ืนตวัในการพฒันาการเรียนการสอน 

4.3 โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “การประกนัคณุภาพการศกึษาในสถาบนัการศกึษา  

ท่ีเป็นหน่วยงานในกํากบัของรัฐ”  

ผลการดําเนินงาน  คือ  อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการที่มหาวิทยาลยั

วลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวนัท่ี    24 – 27 มีนาคม 2545 

5. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง      
“การสร้างระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา” 

      ผลการดําเนินงาน (1) ปีงบประมาณ 2545 ประสบความสําเร็จด้วยดี ได้รายงานการศึกษา

ตนเองในเดือนมกราคม 2545 ท่ีเสร็จสมบูรณ์ ทัง้ของฝ่ายวิชาการ 1 เล่ม และฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ 

1 เล่ม พร้อมเสนอส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั และ (2) 

ปีงบประมาณ 2546 ประสบความสําเร็จด้วยดี ได้รายงานการศึกษาตนเองในเดือนมกราคม 2545   

ที่เสร็จสมบูรณ์ ทัง้ของฝ่ายวิชาการ 1 เล่ม และฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ 1 เล่ม พร้อมเสนอส่งให้

คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกบัสถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรม และสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
การศกึษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์และศิลปะการแสดง ได้ดําเนินโครงการพฒันา
ดชันีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษา 

ผลการดําเนินงาน (1) ปีงบประมาณ 2545  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ คือ บคุลากร

ร่วมระดมความคิดพิจารณาดชันีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา และได้ดชันีวดัเกณฑ์การ

ประเมินคณุภาพการศกึษาของคณะ และสถาบนั ซึ่งคณะได้กําหนดองค์ประกอบการวดั 9 ประเด็น

ใหญ่ สว่นสถาบนัทัง้สองสถาบนัได้กําหนดองค์ประกอบการวดั 7 ประเด็นใหญ่ และ (2) ปีงบประมาณ 

2546  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  คือ บุคลากรร่วมระดมความคิดพิจารณาดชันีและเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษา และได้ดชันีวดัเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ และ

สถาบนั ซึง่คณะได้กําหนดองค์ประกอบการวดั  9  ประเดน็ใหญ่   สว่นสถาบนัทัง้สองสถาบนัได้กําหนด

องค์ประกอบการวดั 7 ประเดน็ใหญ่ 

7. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการต่าง ๆ ดงันี ้ 
 7.1 โครงการติดตามตรวจสอบการประกนัคณุภาพของคณะ/สถาบนั/สํานกั               
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ผลการดําเนินงาน คือ (1) จดัทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ด้านการเรียน
การสอน  การวิจยั  การบริการทางการศกึษา และการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม (2) จดัทําระบบการ
ตดิตามผลนิสติ (3) จดัทําระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

7.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในคณะวิทยาศาสตร์   
ผลการดําเนินงาน คือ (1) มีบคุลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการ 

จํานวน 90 คน จาก 265 คน คิดเป็น 33.96% (2) ได้ดชันีชีว้ดัเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาท่ี
ผา่นการพิจารณาของบคุลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้
  1. ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ดําเนินโครงการดงันี ้

1.1 ได้จดัทําคู่มือเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 3 เล่ม  คือ คู่มือมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศึกษา  คู่มือระบบ และกลไกการประกนั
คณุภาพการศกึษา มศว คูมื่อการศกึษาตนเอง และการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา มศว 

1.2 จดัทําแผนดําเนินการเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา (ตัง้แต ่     
ปีการศกึษา 2543)  

1.3 ดําเนินการจดัฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน จํานวน 2 รุ่น มีผู้ผ่าน
การอบรมเป็นผู้ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในของ มศว จํานวน 140 คน 

1.4 ประสานงานให้มีการดําเนินการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในระดบัภาควิชา/
หน่วยงานท่ีเทียบเท่า  ประจําปีการศกึษา 2542  โดยดําเนินการระหว่าง เดือนตลุาคม 2543 – เดือน
พฤษภาคม 2544  ซึง่มีหน่วยงานท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน จํานวน 76 หน่วยงาน 

1.5 ประสานงานจัดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา 3 ครัง้ 

1.6 ประสานงานให้มีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั
ภาควิชา/หน่วยงานท่ีเทียบเท่า คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2543 โดยดําเนินการระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2544 ซึง่มีหน่วยงานท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน 
จํานวน 19 หน่วยงาน 

1.7  รวบรวมและจดัทําสรุปผลการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายใน  เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยั 

1.8 คณะ/สถาบนั/สํานกั ได้รับการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในระหว่างเดือน
ตลุาคม 2544 – 2545 โดยมีหน่วยงานได้รับการยกเว้นการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน  2 
หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัสิง่แวดล้อมและทรัพยากร และสํานกังานอธิการบดี และมีหน่วยงานขอรับการ
ยกเว้นการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายใน จํานวน  2  หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และศนูย์วิจยัและบริการ 
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1.9 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษาได้รวบรวมผลการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 แล้ว และได้รายงานให้คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาทราบ 

2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบการประกันคณุภาพของคณะ/
สถาบนั/สํานกั  

 ผลการดําเนินงาน คือ (1) สาขาวิชาการอดุมศกึษาได้สง่คณาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่าย

ประกนัคณุภาพของคณะและได้จดัทํา SSR ของคณะศกึษาศาสตร์ (2) ภาควิชาการบริหารการศกึษา

สมัมนาการจัดทํา SSR ของภาควิชา และ (3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ขณะนีค้ณะศึกษาศาสตร์ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์และรวบรวมจัดทํา SSR 

ของคณะศกึษาศาสตร์ 

3. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการต่างๆ ดงันี ้
3.1 โครงการติดตามตรวจสอบการประกนัคณุภาพของคณะ/สถาบนั/สํานกั 
ผลการดําเนินงาน คือ (1) จดัทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ด้านการเรียน

การสอน  การวิจยั  การบริการทางการศกึษา และการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม (2) จดัทําระบบการ
ตดิตามผลนิสติ และ (3) จดัทําระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.2  โครงการประชมุเชิงปฏิบตักิารการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  
ผลการดําเนินงาน คือ (1)  มีบคุลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการ 

จํานวน 90 คน จาก 265 คน คิดเป็น 33.96% (2)  ได้ดชันีชีว้ดัเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาท่ี
ผา่นการพิจารณาของบคุลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 
 สรุปผลการดาํเนินงาน  
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 43 การตดิตามตรวจสอบการประกนัคณุภาพของคณะ/สถาบนั/

สํานกั ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีมี้หน่วยงานดําเนินการไปแล้ว 14 หน่วยงาน บางหน่วยงาน

ได้รับการตรวจสอบคณุภาพภายในเรียบร้อยแล้ว แตห่ลายหน่วยงานยงัอยู่ในระหว่างดําเนินการ โดยมี

ผลสรุปดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการ ได้ตดิตามความก้าวหน้าในการประกนัคณุภาพมาตลอดตัง้แตปี่ 2543 

2. ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ดําเนินการตัง้แตปี่ 2544 ถึงปี 2546  โดยได้จดัทํา

คู่มือ  แผน  ฝึกอบรม ประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการตรวจสอบคุณภาพ  ในปี 2546                

มีหน่วยงานจํานวน 19 หน่วยงานผา่นการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในแล้ว 

3. คณะศกึษาศาสตร์ ได้จดัทําโครงการตัง้แตปี่ 2544 จนถึงปี 2546 ภาควิชาการบริหาร

การศกึษาได้จดัทํา SSR เสร็จ และขณะนีค้ณะกําลงัพิจารณาร่างแผนกลยทุธ์และทํา SSR ของคณะอยู ่

4. คณะมนษุยศาสตร์ มีการอบรมการตรวจสอบ เม่ือปี 2544 
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5.  คณะพลศกึษา ในปี 2544 ได้สมัมนาเพ่ือเตรียมทํา ISO ของสํานกังานเลขานกุารคณะ 

6. คณะทนัตแพทยศาสตร์ มีโครงการสร้างฐานข้อมลู เม่ือปี 2544 และในปี 2546 ได้ตัง้

หน่วยประกนัคณุภาพแล้ว 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2544 ได้ตัง้กรรมการต่างๆ และในปี 2546 ฝ่ายประกนั

คณุภาพได้รับการตรวจคณุภาพภายนอกเรียบร้อยแล้ว 

8. ศนูย์วิจยัและบริการ ได้จดัทําวิจยัด้านการประเมินงานด้านการประกนัคณุภาพ ในปี 

2544 เสร็จเรียบร้อยและได้นําเสนอทบวงมหาวิทยาลยัแล้ว นอกจากนีย้งัได้ร่วมกับสถาบนัเอเชีย

แปซิฟิกศกึษา และสถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจดัสมัมนาเพ่ือพฒันาดชันีและ

เกณฑ์การประเมิน ซึง่ขณะนีกํ้าลงัพฒันาดชันีและเกณฑ์อยู ่

9. คณะสหเวชศาสตร์ เร่ิมตรวจสอบคณุภาพ ปี 2545 และได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ

จากผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ภายในและภายนอก ในปี 2546 แล้ว   

10. คณะสงัคมศาสตร์ ได้จดัทํา SSR ในปี 2545 และสนบัสนนุให้อาจารย์เข้าสมัมนา

เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพในปี 2546  

11. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ ได้จดัทํา SSR ในปี 2545 และในปี 2546 ได้รายงาน 

SSR  ให้กบักรรมการแล้ว 

12. คณะศลิปกรรมศาสตร์  ได้ร่วมมือกบั สถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรมและสถาบนัวิจยัเพ่ือ

การพฒันาการศกึษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์และศิลปะการแสดงพฒันาดชันีวดั

เกณฑ์สําเร็จเรียบร้อยในปี 2546  

13. สํานกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา ได้จดัทํา SSR  ในปี 2544 จดัสมัมนาเพ่ือพฒันาดชันี

และเกณฑ์ในปี 2545 และได้รับการตรวจสอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในในปี 2546 เรียบร้อยแล้ว 

14. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดัให้มีโครงการสมัมนาประกนัคณุภาพในปี  2544 จดัทําแผน

และประชมุปฏิบตักิารในปี 2545  และดชันีชีว้ดัเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษา ปี 2546  
 
โครงการที่ 44 การเตรียมการนําร่องต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ 
   การดาํเนินงาน 
      การดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 2543 – 2546 ส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลยั

ประกอบด้วย  คณะสหเวชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  สถาบนัสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  สถาบนั

พฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  สถาบนัเอเชียแปซิฟิกศกึษา  สถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรม  

สํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา  ศนูย์วิจยัและบริการ สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาการศกึษาสําหรับผู้ มี

ความรู้ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้   
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  1. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนงานในกํากบัของมหาวิทยาลยั   

ในคราวประชุม ครัง้ท่ี 3/2543 วนัท่ี 31 มีนาคม 2543 

  2. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนงานในกํากบัของมหาวิทยาลยั   

ในคราวประชุม ครัง้ท่ี 3/2543 วนัท่ี 31 มีนาคม 2543 

  3. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลยั        

ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 3/2543 วนัท่ี 31 มีนาคม 2543 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 

10/2543 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2543 

  4. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลยั        

ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 3/2543 วนัท่ี 31 มีนาคม 2543 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 

10/2543 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2543 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 44  การเตรียมการนําร่องต่าง ๆ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น        

มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการนีเ้ป็นของหน่วยงานในกํากับของ 

มหาวิทยาลยั ได้เร่ิมดําเนินการเม่ือปี 2543 ได้จดัตัง้สว่นงานขึน้ และมีการจดัตัง้สว่นงานในกํากบัของ

มหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ในปี 2544 - 2546 ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเตรียมการนําร่อง เพ่ือการเป็น

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 

 
โครงการที่  45 การจัดหลักสูตรนานาชาตร่ิวมกับสถาบันชัน้นําในต่างประเทศ 

การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. คณะเภสชัศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการจดัหลกัสตูรเภสชัศาสตร์ โดยได้มีการดําเนินการ

ตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2543  ได้ดําเนินการจดัหลกัสตูรเภสชัศาสตร์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

กบัมหาวิทยาลยั  Nottingham 

ปีงบประมาณ 2544  ได้ดําเนินโครงการจดัหลกัสตูรเภสชัศาสตร์ร่วมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

และมหาวิทยาลยั Nottingham ได้ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั Nottingham ในเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันีคื้อ 

การจดัรายวิชาการ  เตรียมพร้อมนิสติ  ประชมุตดิตามผล 
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ปีงบประมาณ  2545 ได้ดําเนินโครงการจดัหลกัสตูรเภสชัศาสตร์ร่วมมหาวิทยาลยัผลการ

ดําเนินงาน คือ (1) ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั Nottingham ในเร่ืองการจดัรายวิชา การเตรียมพร้อม

นิสติ และ (2) ประชมุตดิตามผล 

 ปีงบประมาณ  2546 ได้ดําเนินโครงการจดัหลกัสตูรเภสชัศาสตร์ร่วมมหาวิทยาลยั ผลการ

ดําเนินงาน คือ (1) ประสานงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Nottingham ในเร่ืองการจัดรายวิชา  

กระบวนการคดัเลือกนิสติ  การเตรียมพร้อมนิสติ และ (2) ประชมุตดิตามผล 

2.  คณะมนษุยศาสตร์ ได้มีการดําเนินโครงการสร้างหลกัสตูร ศศ.ม. ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือ

การสื่อสารนานาชาต ิโดยได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2543   ได้สร้างหลกัสตูร ศศ.ม. ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ

เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง มศว และมหาวิทยาลยั Central Lancashire ขณะนีกํ้าลงัตกลง

รายละเอียดในการสง่นิสติไปฝึกงานท่ีมหาวิทยาลยั Central Lancashire 

ปีงบประมาณ 2544  ได้ดําเนินโครงการสร้างหลกัสตูร ศศ.ม. ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการ

ส่ือสารนานาชาติ ผลการดําเนินงาน คือ ขณะนีไ้ด้เสนอโครงการเปิดสอนหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ

เพ่ือการส่ือสารนานาชาติ  เสนอตัง้แตว่นัท่ี 22 กนัยายน 2543 แก่บณัฑิตวิทยาลยั และคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัได้อนมุตัิให้เปิดสอนหลกัสตูรนีไ้ด้  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2544 ณ วนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2544 

 3. คณะพลศกึษา ได้ดําเนินโครงการจดัหลกัสตูรนานาชาติร่วมกบัสถาบนัชัน้นําในประเทศ 

โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

 ปีงบประมาณ  2543  ได้เปิดรับสมคัรเพ่ือผลิตมหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) ให้มีความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์การกีฬาในเชิงการเป็นผู้ ฝึกกีฬา แต่มีอุปสรรคคือผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อมีจํานวนน้อยไม่

เพียงพอตอ่การเปิดการเรียนการสอน  จงึจําเป็นต้องได้รับการประชาสมัพนัธ์เพิ่มเตมิ 

 ปีงบประมาณ 2545 ได้ดําเนินโครงการจดัหลกัสตูรนานาชาติร่วมกบัสถาบนัชัน้นําในประเทศ           

ผลการดําเนินงาน คือ มีผู้สมคัรเข้าศกึษาเป็นจํานวนน้อย 

4. คณะพยาบาลศาสตร์  

ปีงบประมาณ  2543  ได้สร้างความร่วมมือระหวา่งคณะฯ กบั School of Health Science    

ณ University of Northurmbia at New Castle  ประเทศองักฤษ ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการดําเนินงาน 

5. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ               

กบัมหาวิทยาลยัในประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) โดยได้มีการ

ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้
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ปีงบประมาณ  2543   เพ่ือพฒันาหลกัสตูรของสถาบนัฯให้มีความทดัเทียมกบันานาชาติ 

ขณะนีมี้การทําแผนปฏิบตังิานร่วมกบั  MUN  และได้ฝากแผนนีไ้ปกบั Dr.Hickman ซึง่เป็นตวัแทนของ 

MUN  ไปเพ่ือพิจารณา 

 ปีงบประมาณ  2544  ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัฯกบัมหาวิทยาลยัใน

ประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) 

ปีงบประมาณ  2545  ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัฯกบัมหาวิทยาลยัใน

ประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) ผลการดําเนินงาน คือ ได้ติดตอ่กบั 

Dr. Hickman ซึง่เป็น Professor ของ MUN  และมีการปรึกษาท่ีจะทําหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษา

นานาชาติสาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (หลกัสตูร HRD International) โดยสถาบนัวิจยัพฤติกรรม

ศาสตร์  ทําร่วมกบัคณะศกึษาศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร์ และในเดือนตลุาคม 2544  Dr. Hickman 

เดินทางมาเมืองไทย สถาบันฯมีการจัดสัมมนาครัง้แรกในเดือนนีแ้ละได้เรียนเชิญ Dr.Hickman          

มาบรรยายและร่วมปรึกษาการจดัทําหลกัสตูรนีด้้วย 

ปีงบประมาณ  2546  ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัฯกบัมหาวิทยาลยัใน

ประเทศแคนาดา Memorial University of Newfoundland (MUN) ผลการดําเนินงาน คือ ได้ร่วมกนั

จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตร  HRD 

International) ซึง่มี Professor Dr. Hickman, Memorial University of Newfoundland (MUN) 

มหาวิทยาลยัในประเทศแคนาดา เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการสร้างหลกัสตูรนานาชาติและเป็นท่ี

ปรึกษาโครงการด้วย  การสมัมนาครัง้นีป้ระสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และหลงัจากการสมัมนาครัง้

นีจ้ะมีแผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยได้แบง่แผนการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 

เป็นการศกึษาแนวโน้ม ความสําคญั และเป้าหมายของหลกัสตูร   ระยะท่ี 2 เป็นการเขียนรายละเอียด

เก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสตูร   ระยะท่ี 3 เป็นการประชาพิจารณ์หลกัสตูร 

6. คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบณัฑิตหลักสูตรพิเศษ ร่วมกับ

มหาวิทยาลยั Nottingham โดยได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2544  คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบณัฑิตหลกัสตูร

พิเศษ ร่วมกบัมหาวิทยาลยั Nottingham ผลการดําเนินงาน คือ เร่ิมดําเนินการเปิดรับสมคัรครัง้แรกใน

ปี 2544 เดือนตลุาคม 

ปีงบประมาณ  2545   คณะแพทยศาสตร์   ได้ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบณัฑิตหลกัสตูร

พิเศษ ร่วมกบัมหาวิทยาลยั Nottingham ผลการดําเนินงาน คือ ได้จดัพิมพ์เอกสารประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรพิเศษ) เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ได้จดัสง่เอกสาร

ประชาสมัพนัธ์ของหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรพิเศษ) ไปท่ีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
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ปีงบประมาณ 2546 ได้ดําเนินโครงการแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรพิเศษ ร่วม                        

กบัมหาวิทยาลยั Nottingham ผลการดําเนินงาน คือได้จดัพิมพ์เอกสารประชาสมัพนัธ์ของหลกัสตูร

แพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรพิเศษ) เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ได้จัดส่งเอกสาร

ประชาสมัพนัธ์ของหลกัสตูรแพทยศาสตร์ (หลกัสตูรพิเศษ) ไปยงัโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและ

โรงเรียนมธัยมศึกษาต่าง ๆ  จดัให้มีการประชุมชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูรให้แก่ นกัเรียนท่ี

สนใจและอาจารย์จากโรงเรียนนานาชาติและจากโรงเรียนระดบัมธัยมตา่ง ๆ โดยมี Professor จาก

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยั Nottingham มาร่วมชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูรร่วมฯ นีด้้วย 

7. สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการจัดหลกัสตูร

นานาชาตร่ิวมกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ โดยได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2544 สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมดําเนินโครงการจดั

หลกัสตูรนานาชาตร่ิวมกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ร่างหลกัสตูร

ระดบัปริญญาโทและปริญญาตรีร่วมกบั Oxford Brooks University ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์และ

อตุสาหกรรมบริการ 

8.  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการร่วมมือกบั University of Guelph โดยได้ดําเนินการ

ตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2544  ได้ดําเนินโครงการร่วมมือกบั University of Guelph เพ่ือร่างหลกัสตูร 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) หลักสูตรนานาชาติ  ขณะนีไ้ด้ดําเนินการเสนอ

โครงการร่างหลกัสตูรในแผน ฯ โดยจะทาํความร่วมมอืกบั University of Guelph, University of 
Massachusettes, University of Nottingham และ Yamaguchi University 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการเชิญผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศตามโครงการพฒันา

อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2544  ได้ดําเนินโครงการเชิญผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศตามโครงการพฒันา

อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์   Tasmania พิจารณา 

10.   คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการจัดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันชัน้นําใน

ตา่งประเทศ โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้
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ปีงบประมาณ  2544 ได้จดัทําหลกัสตูรนานาชาติ 3 หลกัสตูร คือ ระดบัปริญญาเอก ระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิตและระดบัปริญญาโท วิชา Higher Education Administration และเชิญ

ผู้ อํานวยการ RIHED มาให้ความคิดเห็นและขณะนีไ้ด้นําร่างหลกัสตูรท่ีสมบูรณ์ เสนอท่านอธิการบดี 

เพ่ือนําไปพิจารณาร่วมกบับคุลากรของ University of  Pennsylvania แล้ว 

 11.   คณะสงัคมศาสตร์  ได้ดําเนินโครงการเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาต ิโดยได้ดําเนินการตา่ง  ๆดงันี ้

ปีงบประมาณ  2546 ได้ดําเนินการเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติ ระดบัปริญญาเอกในโครงการ

ความร่วมมือกบั ECU (Edith Cowan University) ประเทศออสเตรเลีย มีคณาจารย์ในภาควิชาบริหาร

ให้ความสนใจท่ีจะศกึษาตอ่ จํานวน 7 ท่าน 

12.  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2544    ได้ดําเนินโครงการเชิญผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ มีการดําเนินการ คือ  

- โครงการเชิญผู้ เช่ียวชาญต่างประเทศ สาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพ่ือส่งเสริมและ

พฒันา ได้ส่งเสริมและพฒันาทางวิชาการแก่บุคลากรของภาควิชา และกระตุ้นให้บุคลากรมีความ

กระตือรือร้นในการทําวิจยัและได้เรียนรู้การทํางานวิจยัร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญในการเร่ิมต้นงานวิจยั 

- โครงการเชิญผู้ เช่ียวชาญต่างประเทศ สอนรายวิชา ME173 ในหลกัสตูรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาองักฤษ) พฒันาให้บณัฑิตเป็นผู้ นําทางการวิจยัและ

พฒันาด้านคณิตศาสตร์ศกึษาให้มีคณุภาพเท่าเทียมระดบันานาชาต ิ

ปีงบประมาณ  2546  คณะวิทยาศาสตร์  ดําเนินโครงการสง่เสริมการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัใน

ต่างประเทศผลการดําเนินการ  คือ  อาจารย์วิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนบัสนุนจาก Clemson 

University เพ่ือทําวิจยัร่วมกบั Dr. Dawson เร่ือง Determina of Diffusion Mechanism of 

Antimicrobial Compounds into Food from Coating and Packaging  และได้รับทนุคา่เดินทาง

บางสว่นจากมหาวิทยาลยั ระหวา่งวนัท่ี 13 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2545 

13.   กองวิเทศสมัพนัธ์ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิได้ดําเนินการตา่ง  ๆดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2544  กองวิเทศสมัพนัธ์ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ

ดําเนินโครงการ 

                 1.  จดัการสมัมนาเร่ือง การวิจยันโยบายการจดัการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูป

ระบบอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 1 โดย รศ.ดร. สมุณฑา พรหมบญุ อนกุรรมการบริหารโครงการ ฯ  ฝ่ายไทย 

บรรยายหวัข้อเร่ือง Science Education in Thailand 

                 2.  ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร อนกุรรมการบริหารโครงการฯ ฝ่ายไทย บรรยายหวัข้อเร่ือง 

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 อนกุรรมการบริการโครงการฯฝ่ายสหรัฐฯ บรรยายหวัข้อเร่ือง 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 อนกุรรมการบริหารโครงการฯ 

ฝ่ายสหรัฐฯ บรรยายหวัข้อเร่ือง Systemic Reform in Science Education in the U.S. 

                  5. Dr.Thomas Parker, President, The Education Resources Institute อนกุรรมการ

บริหารโครงการฯ ฝ่ายสหรัฐฯบรรยายหวัข้อเร่ือง Major Contemporary Issues in U.S. Higher 

Education Policy 

                 6.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสรุปรายงานการประชุม และนําเสนอ

คณะกรรมการฝ่ายสหรัฐฯ และได้รับความเห็นชอบแล้ว 

                 7.  กองวิเทศสมัพนัธ์จดัส่งวีดิทศัน์ แผ่นดิสเก็ตต์ และรูปถ่ายในงานประชมุให้แก่สถานทตู

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย University of Pennsylvania และสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาต ิซึง่หน่วยงานดงักลา่วข้างต้นได้รับและนําไปดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปแล้ว 

                 8.การปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ศกึษา โดยใช้ TIMSS เป็นเคร่ืองมือควบคมุมาตรฐาน

ตามมตท่ีิประชมุ 

                     9. กองวิเทศสมัพันธ์แจ้งคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ให้ตัง้งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย สําหรับผู้แทนคณะในการติดตามอธิการบดีและผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์สงัเกตการณ์การ

ประชมุ Thai-U.S. Education Roundtable ครัง้ท่ี 2 ในเดือนตลุาคม ณ University of Pennsylvania 

เพ่ือนํามาปรับปรุงหลกัสตูรในการผลติบณัฑิตท่ีสามารถสนองนโยบายของชาตใินการปฏิรูปการศกึษาตอ่ไป 

                    10. กองวิเทศสมัพนัธ์ประสานงานกบัสํานกัคอมพิวเตอร์ทํา Website โครงการประชมุ Thai-

U.S. Education Roundtable ซึง่ดําเนินการเสร็จแล้วบางสว่น สามารถเข้าไปดไูด้ใน  Website  ของ มศว                           

14. คณะศกึษาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการสง่เสริมนกัวิจยัร่วมกบันกัวิจยัชัน้นําในต่างประเทศ 

โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2545  ได้ดําเนินโครงการสง่เสริมการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัในมหาวิทยาลยัชัน้นํา

ในตา่งประเทศ  คณาจารย์และนิสติระดบัปริญญาเอกจะศกึษาหลกัสตูรและร่วมประชมุวิชาการ

ร่วมกบัมหาวทิยาลยั/สถาบนั 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 45  การจดัหลกัสตูรนานาชาติร่วมกบัสถาบนัการศกึษาชัน้นํา

ในต่างประเทศ ซึง่ได้มีหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ คณะเภสชัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 
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โครงการที่  46 การส่งเสริมการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชัน้นําในต่างประเทศ 

การดาํเนินงาน  
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

1.1  โครงการความร่วมมือระหวา่งสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์กบัมหาวิทยาลยั  

ในประเทศออสเตรเลีย (Northern Teritory University) ได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2545  ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัวิจยั พฤติกรรม

ศาสตร์กบัมหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลีย (Northern Teritory University) ผลการดําเนินการ คือ 

ทําวิจยัเร่ือง “การรับรู้สาเหตขุองวิกฤติเศรษฐกิจ : เปรียบเทียบระหว่างวฒันธรรม” (Perception of 

Economic Crisis : A Cross – Cultural Study)  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

เขียนรายงานการวิจยั 

ปีงบประมาณ  2546  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ดําเนินโครงการความ ร่วมมือ

ระหว่างสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลีย (Northern Teritory  

University) ผลการดําเนินการ คือ ขณะนีโ้ครงการวิจยัอยู่ในช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั เร่ือง

การรับรู้สาเหตขุองวิกฤตเิศรษฐกิจ : เปรียบเทียบระหว่างวฒันธรรม (Preception of Economic Crisis 

: A Cross-Cultural Study) 

1.2  โครงการร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับ

มหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา Illinois State University  โดยได้มีการดําเนินการดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2545  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ดําเนินโครงการความร่วมมือ

ทางการวิจยัระหว่างสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา Illinois 

State University  ผลการดําเนินการ คือ  ดร. อรพินทร์ ชชูม  ดร.นพวรรณ โชติบณัฑ์ และ รศ.อจัฉรา 

สขุารมณ์  ดําเนินการวิจยัร่วมกบั Professor Dr. Pryor จาก Illinois State University ทําวิจยัเร่ือง 

“Sexual Harassment” ขณะนีไ้ด้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนิสิตมหาวิทยาลยัในประเทศไทยแล้ว 
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ปีงบประมาณ  2546  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ดําเนินโครงการความร่วมมือ 

ทางการวิจยัระหว่างสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา Illinois 

State University   ผลการดําเนินการ คือขณะนีโ้ครงการวิจยัอยูใ่นระหวา่งการวิเคราะห์ข้อมลู 

2. สถาบนัเอเชียแปซฟิิกศกึษา ได้ดําเนินโครงการชมุชนลุม่แมนํ่า้โขงเพ่ือการพฒันาท่ี ยัง่ยืน : 

ชมุชนเมืองสวุรรณเขต  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียตนาม โดยได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2546  สถาบนัเอเชียแปซิฟิกศกึษา    ดําเนินโครงการชมุชนลุม่แม่นํา้

โขงเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน : ชมุชนเมืองสวุรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียตนาม ผลการดําเนินการ คือ (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง

วิชาการแก่นกัวิจยัไทย  (2) ได้ข้อมลูจากการวิจยัในสาขาตา่ง ๆ  ซึง่นกัวิชาการไทยและประเทศเพ่ือน

บ้าน สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (3) ได้หนงัสือรวมงานวิจยั 1 เลม่ (4) ได้ส่ือการ

วิจัย เช่น สไลด์ รูปภาพและแผนท่ี และ (5) ได้สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างนกัวิชาการไทยและ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 46  การสง่เสริมการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัในมหาวิทยาลยัชัน้นํา

ในต่างประเทศ ได้มีหน่วยงาน คือ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์และสถาบนัเอเชียแปซิฟิกศกึษาได้

ดําเนินการทําโครงการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัในมหาวิทยาลยัชัน้นําในต่างประเทศ ในเร่ืองต่างๆ ซึ่งการ

ดําเนินการตา่งๆ ได้ดําเนินการเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อย  
 
โครงการที่  47 การส่งเสริมการรับและการแลกเปล่ียนนิสิตกับต่างประเทศทัง้ในหลักสูตร

ปกต ิ และหลักสูตรนานาชาต ิ
การดาํเนินงาน  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. คณะมนษุยศาสตร์ร่วมกบัฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์  ได้ดําเนินโครงการสอนภาษาไทยให้

นกัศกึษาชาวตา่งประเทศ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2543  คณะมนษุยศาสตร์ร่วมกบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  ได้ดําเนินโครงการสอน

ภาษาไทยให้นกัศกึษาชาวตา่งประเทศ ผลการดําเนินการ คือ ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว  แตมี่ปัญหา

อปุสรรคคือสถานท่ีเรียนไมพ่ร้อม   

2. บณัฑิตวทิยาลยัร่วมกบั/ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้
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โครงการ Education Reform in the United States of America เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาและผู้ทรงคณุวุฒิ จาก University of 

Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2544 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ/ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดําเนินโครงการ 

Education Reform in the United States of America เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ร่วมกนัระหว่างนิสิตระดบับณัฑิตศกึษาและผู้ทรงคณุวฒุิจาก University of Pennsylvania ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผลการดําเนินการ คือ 

2.1 จดัการสมัมนาเร่ือง “Education Reform in the United States of  America โดย 

Prof. Dr. Susan Fuhrman, Dean, Graduated School of Education, University of Pennsylvania 

บรรยายหวัข้อเร่ือง “U.S. School Reform.” 

                        2.2 Dr.Michae Kirst, Professor of Education and Business  Administration,    

Stanford University  บรรยายหวัข้อ “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 

บรรยายหวัข้อเร่ือง “How the Vaughn Charter School Utilices CPRE Research  for School 

Reform” 

                  2.4 นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยี

การศึกษาปฐมวยั และการวิจัยและพฒันาหลกัสูตร เข้าร่วมรับฟังการสมัมนา ซกัถามและอภิปราย 

จํานวน 50 คน 

               2.5 บณัฑิตวิทยาลยัสําเนาวีดิทศัน์ เร่ือง Education Reform in the United Stated of 

America มอบให้อธิการบดี  กองวิเทศสมัพนัธ์ และ University of Pennsylvania     

2.6 กองวิเทศสมัพนัธ์ดําเนินการส่งสําเนาวีดิทศัน์ เร่ือง Education  Reform in the 

United States of America ไปยงั University of Pennsylvania 

2.7 บณัฑิตวทิยาลยัรวบรวมผลสรุปการสมัมนาเพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการสอนตอ่ไป  

โครงการสมัมนาวิชาการ ผลการดําเนินการคือ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา  นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาได้รับความรู้เก่ียวกบัปฏิรูปการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผู้ทรงคณุวฒุิชาวตา่งประเทศ 

3.  คณะศกึษาศาสตร์  ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

     ปีงบประมาณ  2545 ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้
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               โครงการส่งเสริมการรับและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศทัง้ในหลกัสตูรปกติและ

หลกัสตูรนานาชาติ ผลการดําเนินการ คือ ขณะนีม้ีนิสิตซึ่งเป็นข้าราชการจาก สปป. ลาวกําลงัเตรียม

ตวัเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 1 คน 

4.  คณะสงัคมศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

               ปีงบประมาณ  2545 ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 โครงการพฒันาบุคลากร พฒันาองค์ความรู้รอบบ้าน : ประเทศจีนตอนใต้     ผลการ

ดําเนินการ คือดําเนินโครงการพฒันาบคุลากร  พฒันาองค์ความรู้รอบบ้าน : ประเทศจีนตอนใต้        

ได้ติดตอ่กบั 2 มหาวิทยาลยั คือ University of Hong Kong และ Baptist University ซึง่ในอนาคตอนั

ใกล้สามารถสง่นกัศกึษาแลกเปล่ียนการเรียนการสอนกนัได้ ทัง้ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 

              ปีงบประมาณ  2546 ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

1.  โครงการแลกเปล่ียนนิสติระดบัปริญญาตรีกบัตา่งประเทศ ผลการดําเนินการ คือ มี

นิสติจากประเทศจีนเข้าเรียนหลกัสตูร บธ.บ. สาขาการตลาด จํานวน 2 คน                   

2.    โครงการ UMAP ผลการดําเนินการ คือ  นิสิตไปศกึษาท่ีประเทศออสเตรเลีย  นิสิตได้

พฒันาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษและวิชาการทางบริหารธุรกิจ                                    

3.  โครงการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นิสิตชาวญ่ีปุ่ นท่ีมาจากโครงการแลกเปลี่ยน              

ผลการดําเนินการ คือ มีนิสติชาวญ่ีปุ่ น จํานวน 2 คน เข้าเรียนวิชาประวตัศิาสตร์ 

5.  กองวิเทศสมัพนัธ์ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

               ปีงบประมาณ  2546 ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

                โครงการ Intensive Thai for International Programs สําหรับนิสิตชาวตา่งประเทศท่ีจะ

เข้าศกึษาตอ่ ผลการดําเนินการ คือ มีชาวตา่งชาติให้ความสนใจในโครงการฯ มากขึน้และสามารถ

รองรับนิสิตผู้ รับทนุรัฐบาลไทย (จากทบวงมหาวิทยาลยั กรมวิเทศสหการ) และนิสิตแลกเปล่ียนจาก

มหาวิทยาลยัคูส่ญัญาท่ียงัไมมี่พืน้ฐานทางด้านภาษาไทย 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 47 การสง่เสริมการรับและการแลกเปล่ียนนิสิตกบั ตา่งประเทศ

ทัง้ในหลกัสตูรปกติและหลกัสตูรนานาชาติ ได้มีหน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศ

สมัพนัธ์ บณัฑิตวิทยาลยัร่วมกบั/ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ คณะศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และกอง

วิเทศสมัพนัธ์ ได้ดําเนินโครงการรับและแลกเปลี่ยนนิสิตกบัต่างประเทศ และศกึษาดงูานในหลกัสตูร

ตา่งๆ ซึง่การดําเนินการตา่งๆ ได้ดําเนินการเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อย  
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โครงการที่  48 การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศใน          
กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ 
การดาํเนินงาน  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. กองวิเทศสมัพนัธ์ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2543 ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

โครงการ Religious Study Tour เพ่ือให้ความรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรม  

ไทยแก่นกัศกึษาตา่งชาต ิผลการดําเนินการ คือ ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว 

ปีงบประมาณ  2545 ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

โครงการสอนภาษาไทยพืน้ฐานแบบเข้มสําหรับนกัศกึษาตา่งชาต ิผลการดําเนินการ   

คือ ได้จดัทําแผน่พบัเพ่ือประชาสมัพนัธ์ยงัหน่วยงานราชการในตา่งประเทศและประชาสมัพนัธ์ใน 

Website ของมหาวิทยาลยัให้ชาวตา่งชาตท่ีิสนใจได้ทราบ 

ปีงบประมาณ  2546 ไดด้าํเนินโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
1. โครงการสอนภาษาไทยพืน้ฐานแบบเข้มสําหรับนกัศึกษาต่างชาติ ผลการดําเนินการ  

คือ โครงการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเตรียมการเป็นเจ้าภาพจดัประชมุนานาชาติโดยใช้กรณีศกึษา

ของโครงการศลิปะ Art for All 

2. โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิ The Benjamin Franklin International Science  Teacher’s 

Program ผลการดําเนินการ คือ  ผู้ เข้ารับการอบรมได้นําเทคนิคการสอนแบบใหม่ตามโครงการ 2061 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาไปใช้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

ต้นสงักดั 

3. โครงการประชมุผู้บริหารระดบัสงูระหว่างมหาวิทยาลยัไทย-จีน ผลการดําเนินการ คือ 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทัง้สองประเทศได้ลงนามเบือ้งต้น เนือ้หาคือจะจัดให้มีการประชุมเป็น

ประจําทุกปี ซึ่งจะสลบักันเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศ ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัในประเทศ   สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพในปี 2546 

4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศในกิจกรรม
และกิจการตา่ง ๆ ผลการดําเนินการ คือ   

(1) มหาวิทยาลยัได้ส่งเสริมความร่วมมือประสานงานการจดักิจกรรมทางด้านการ

บริหารและวิชาการกบัสถาบนัต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  จํานวน 16 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง) สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ไต้หวัน ญ่ีปุ่ น  

สาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียตนาม สหราชอาณาจกัรเดนมาร์ก  นอร์เวย์  เบล

เย่ียม ฝร่ังเศส  โรมาเนีย สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
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(2) ได้พฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลยัให้ก้าวไปสูค่วามเป็นสากล 

(3) ได้เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทยให้เป็นท่ีรู้จกัของนานาประเทศ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2544  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

1. โครงการสง่เสริมโอลมิปิกวิชาการ และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศกึษา

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2543-2548) ผลการดําเนินการ คือ ขณะนีไ้ด้ดําเนินการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความรู้

ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทียบระดบัมาตรฐานสากลเพ่ือเข้าคา่ย  

2. โครงการความร่วมมือในการพฒันาหลกัสตูร ผลการดําเนินการ คือ ได้เกณฑ์ขัน้ต่ํา

มาตรฐานหลักสูตรเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลกัสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ) พ.ศ. 2545 ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการจดัทําโครงการระยะท่ีสอง เร่ืองการประกนัคณุภาพ

การศกึษา สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 

3. โครงการความร่วมมือกบั University of Ulster และ Tesco Stores Ltd. Prof. C. Cross 

ผลการดําเนินการ คือ โครงการความร่วมมือกบั University of Ulster และ Tesco Stores Ltd.            

Prof. C. Cross รับเชิญเป็นอาจารย์และสอนวิชา อภ 418 พฒันาผลิตภณัฑ์  เดินทางมาประเทศไทย

ภาคต้นปีการศกึษา 2543 และอาจารย์ในภาคเร่ิมงานวิจยัร่วมกบั Prof. F. Strugnell และอยู่ระหว่าง

การร่างหลกัสตูร วท.บ. (พฒันาผลติภณัฑ์) ร่วมกบัภาคเอกชน 

ปีงบประมาณ  2545  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

1. โครงการสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศในกิจกรรมและ
กิจการตา่ง ๆ ผลการดําเนินการ คือ ได้รับความร่วมมือจากมลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

ในการจดัหลกัสตูรอบรมบณัฑิตท่ีเรียนจบหลกัสตูร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สาขาสิง่ทอ และเคร่ืองแตง่กาย 

- บณัฑิตท่ีจบหลกัสตูร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งทอและเคร่ืองแตง่กายท่ีเข้ารับ

การอบรม เข้าสูง่านอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มทกุคน 

- มีอาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรม 2 คน ในหลกัสตูรการออกแบบเสือ้ผ้าอตุสาหกรรมและ

หลกัสตูรการจดัการสนิค้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

2. โครงการสนบัสนนุให้อาจารย์ทําวิจยัร่วมกบันกัวิชาการต่างสถาบนั ผลการดําเนินการ 

คือ  อาจารย์ภาควิชาคหกรรม เข้าร่วมโครงการวิจยักบัอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหารและวิศวกรรม

เคมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ เพ่ือศกึษา Release Mechanism of Protein and 

Carbohydrate Composite Matrix 

3.  สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

 ปีงบประมาณ  2544  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้
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 1. โครงการวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งนํา้ : 

กรณีศกึษาชมุชนคลองแสนแสบ ผลการดําเนินการ คือ ขณะนีกํ้าลงัเก็บข้อมลูระยะแรก 

2. โครงการระบบการถ่ายทอดทางสงัคมเพ่ือการพฒันาคณุลกัษณะและทกัษะแก่

แรงงานภาคการเกษตรศกึษา  กรณีจงัหวดัน่าน  ผลการดําเนินการ คือ อยูร่ะหวา่งการเซน็สญัญา 

3. โครงการการศกึษาฉนัทามติเก่ียวกบัการจดับริการสถานเลีย้งดเูด็กในประเทศไทยได้
ผลติรายงานการวิจยั ฉบบัท่ี 79  ผลการดําเนินการ คือออกเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศออสเตรเลีย (Northern Territory University) ผลการดําเนินการ คือ ทําวิจยั เร่ือง “การรับรู้

สาเหตขุองวิกฤติเศรษฐกิจ : เปรียบเทียบระหว่างวฒันธรรม” (Preception of Economic Crisis : A 

Cross – Cultural Study) เร่ิมวางแผนดําเนินงานปี 2542 ระหว่างสถาบนัพฤติกรรมศาสตร์และ NTU 

ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั 

5. โครงการความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับ 

มหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา Illinois State University ผลการดําเนินการ คือ ทําวิจยั เร่ือง 

“Sexual Harassment”  ดร. อรพินทร์ ชชูม ดร.นพวรรณ โชติบณัฑ์ และ รศ.อจัฉรา สขุารมณ์ กําลงั

ดําเนินการร่วมกบั Professor Dr. Pryor จาก Illinois State University 

4.  บณัฑิตวทิยาลยั ได้มีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

 ปีงบประมาณ  2544  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

โครงการสนบัสนนุการเสนอผลงานทางวิชาการ  ผลการดําเนินการ คือ  

(1)  ติดต่อประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารด้านการศกึษา หลกัสตูรและการ

เรียนการสอน ระดบับณัฑิตศกึษากบับณัฑิตวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

(2)  พิจารณาสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมในการท่ีจะดําเนินการเพ่ือความ ร่วมมือกับ

บณัฑิตวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

(3)  ได้มีอาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษาขออนมุตัโิครงการ เช่น 

- โครงการฯ เร่ือง การปฏิบตัิการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 4-5 

มกราคม 2544 ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวนเงิน 62,644.23 บาท 

5.  สถาบนัอนรัุกษ์การท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 ปีงบประมาณ  2544  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

สถาบนัอนรัุกษ์การท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ผลการดําเนินการ คือดําเนินการ

ร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาทัง้ภายในและภายนอกประเทศด้านการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในประเทศ เช่น มหาวิทยาลยัต่าง  ๆ ท่ีเปิดสอนวิชา 
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6.  คณะศกึษาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2544  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

คณะศกึษาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาทัง้  

ในและต่างประเทศในกิจกรรมต่าง ๆ  ผลการดําเนินการ คือ คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปีงบประมาณ  2545 ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้          

โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค 

เพชรบรีุ  ผลการดําเนินการ คือ  สาขาวิชาได้ประชมุร่วมกบัวิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุเพ่ือศกึษา

ศกัยภาพของมหาวิทยาลยั  ซึง่วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุได้จดัทํารายงานศกัยภาพของวิทยาลยัเทคนิค

เพชรบรีุให้กบัสาขาวิชา  เพ่ือเตรียมเสนอโครงการความร่วมมือในการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

สาขาอตุสาหกรรมศกึษาระหวา่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกบัวิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุ 

7.  คณะสงัคมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้    

ปีงบประมาณ  2545 ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

โครงการเสริมสร้างศกัยภาพความร่วมมือทางการศกึษา: ทิศทางการจดัการเรียนการ

สอนธุรกิจในโลกปัจจบุนั  ผลการดําเนินการ คือ  ดําเนินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพความร่วมมือทาง

การศึกษา : ทิศทางการจดัการเรียนการสอนธุรกิจในโลกปัจจุบนั ในโครงการความร่วมมือระดบั

บณัฑิตศึกษากับโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ  ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีความรู้เก่ียวกับทิศ

ทางการจดัการเรียนการสอนธุรกิจศกึษาในปัจจบุนั 

8. คณะมนษุยศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้   

ปีงบประมาณ  2545 ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

โครงการสร้างหลกัสตูร ศศ.ม. ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ  ผลการ

ดําเนินการ คือ เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ภาคเรียนท่ี 1/2544 ภาคปกติ 13 คน ภาคพิเศษ 25 คน บณัฑิต

วิทยาลัย ได้ดําเนินโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการหรือเจรจาความร่วมมือติดต่อ

ประสานงานเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับ

บณัฑิตศกึษากบับณัฑิตวิทยาลยัในต่างประเทศ และพิจารณาสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรม  ในการท่ี

จะดําเนินการเพ่ือความร่วมมือกบับณัฑิตวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

9. คณะพลศกึษา  ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

ปีงบประมาณ  2546  ได้มีการดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้



 91 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ผลการดําเนินการ คือ ระหว่างมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

กบักรมพลศกึษาเปิดสอนวิชาเอกพลศกึษาและวิชาโทสขุศกึษาได้ตามวตัถปุระสงค์และอยู่ระหว่างการ

ตรวจคณุภาพโครงการเจรจาความร่วมมือและดงูานในประเทศและตา่งประเทศ 

1. สามารถนําความรู้และข้อคดิท่ีได้มาปรับปรุงระบบบริหารจดัการของคณะโดย  

มุง่เน้นการพฒันาให้มีคณุภาพและตรวจสอบได้ เพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพการศกึษา 

2. สนับสนุนคณาจารย์ได้ทําการวิจัย ศึกษาดูงาน อบรมระยะสัน้หรือศึกษาต่อใน

ระดบัสงู โดยมีความสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศ

ออสเตรเลีย 

3. มีแนวโน้มในการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรของคณะพลศกึษา ให้ทนัสมยัทัง้ในระดบั

ปริญญาตรีและโท โดยศึกษาแนวทางการจดัการบริหารโครงสร้างหลกัสตูรทางด้าน   พลศึกษา สขุ

ศกึษา สนัทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10. คณะศลิปกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

ปีงบประมาณ  2543      

 1.  โครงการนิทรรศการศิลปกรรมระหว่างชาติ ครัง้ท่ี 3 งานแสดงผลงานของศิลปิน 5 

ประเทศ  ไทย  เมียนม่า  ลาว กมัพชูา และเวียตนาม ผลการดําเนินการ คือ จดักิจกรรม วนัท่ี 7-22 

กนัยายน 2543   ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีคณุไกรศกัดิ ์     

ชณุหะวณั วฒุิสมาชิก  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 

 

2.  โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ผลการดําเนินการ คือ 

จดักิจกรรม วนัท่ี 26 มิถนุายน – 12 กรกฎาคม 2546   ณ เมือง Warrfum  ประเทศเนเธอแลนด์  และเมือง 

Bitburg สหพนัธรัฐเยอรมนี 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 48 การส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาทัง้ในและ

ต่างประเทศในกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ได้มีหน่วยงาน คือ  กองวิเทศสมัพนัธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัอนรัุกษ์การท่องเทียวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะศกึษาศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์ คณะพลศกึษา  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้มีการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่

ศลิปวฒันธรรม ซึง่การดําเนินการตา่งๆ ได้ดําเนินการเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อย 
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โครงการที่ 49 การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา ในวันสมเดจ็พระเทพ 
การดาํเนินงาน  

 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2543 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการ มี 3 โครงการ คือ งานฉลอง 50 ปี มศว งานในวนัสมเด็จพระเทพฯ และ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หวั มีจดัทุกปี มีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

และการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม จดันิทรรศการเทิดพระเกียรตใินหลวง   มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาชมุชนทัง้

ทางการศกึษาและให้ความสําคญักบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจดัทําหนงัสือท่ีระลกึ 

2. ฝ่ายศิลปวฒันธรรม มี 1 โครงการ คือ การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 27 และ

รายการโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท. มีการดําเนินการในปี 2543 ปีเดียว มีการรายงานและประมวลผลการ

แข่งขนั จดัทําสถิติ และเผยแพร่ข้อมลูทางโฮมเพจในเครือข่าย  internet ตลอดการแข่งขนั ปีอ่ืนไม่มี

การดําเนินงาน  
 สรุปผลการดาํเนินงาน 

จากการดําเนินงานโครงการท่ี 49 การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา ใน

วนัสมเด็จพระเทพฯ ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้มี 2 หน่วยงานดําเนินการ ได้แก่   ฝ่ายวิชาการได้จดั

งานฉลอง 50 ปี มศว งานในวนัสมเด็จพระเทพฯ  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หวั และจดั

นิทรรศการเทิดพระเกียรตใินหลวง สําหรับฝ่ายศลิปวฒันธรรมได้จดัการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัฯ ครัง้

ท่ี 27 ซึง่โครงการตา่งสําเร็จตามวตัถปุระสงค์  

   
โครงการที่ 50 การจัดงานวันสมเดจ็พระเทพฯ การประชุม  สัมมนา ฯลฯ  

การดาํเนินงาน 
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายวิชาการ จดังานวนัสมเด็จพระเทพฯ ในปีงบประมาณ 2542 มีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่

ความรู้ทางวิชาการและอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมไทย จดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง มีเป้าหมาย

เพ่ือพฒันาชมุชนทัง้ทางการศกึษาและให้ความสําคญักบัเศรษฐกิจพอเพียง และจดัทําหนงัสือท่ีระลกึ  

2. ฝ่ายวิชาการร่วมกบัฝ่ายสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายศิลปวฒันธรรม มี

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2544 จดังานเชิญผู้สงูอายมุาร่วมในพิธีของมหาวิทยาลยัด้วย สว่น

ในปี 2545 -2546 ได้เป็นผู้ประสานงานโครงการจดักิจกรรมงานวนัสมเดจ็พระเทพฯ  
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 50 การจดังานวนัสมเด็จพระเทพฯ การประชมุ  สมัมนา ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายวิชาการ จดังานวนัสมเด็จพระเทพฯ ในปีงบประมาณ 2542 มีเป้าหมาย

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทย และฝ่ายวิชาการร่วมกบัฝ่ายส่งเสริม
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โครงการที่ 51 การส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ของ มศว และชมรมผู้สูงอายุ 

มศว ในการจัดกิจกรรม 
การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และฝ่ายศิลปวฒันธรรม ได้จดักิจกรรมคืนสูเ่หย้าชาวศรีนครินทรวิโรฒ 

รดนํา้ดําหวั กิจกรรมรุ่นพ่ีรุ่นน้อง กิจกรรมนําเท่ียวผู้สงูอาย ุได้รับการเผยแพร่ตอ่สาธารณชนและทางส่ือ

ตา่งๆ มากขึน้ 

2. ฝ่ายสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2544  ได้จดัโครงการสง่เสริมความร่วมมือ

กบัสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ของ มศว ได้จดักิจกรรมงานวนัมหาวิทยาลยั กิจกรรมงานแสนแสบ และวนั

สมเดจ็พระเทพฯ ปีงบประมาณ 2545 ทําหนงัสือท่ีระลกึวนัมหาวิทยาลยั 1,000 เลม่  และปีงบประมาณ 

2546 ได้ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลู ขา่วสารกิจกรรมตา่ง  ๆของศษิย์เก่าและชมรมผู้สงูอาย ุ 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 51 การสง่เสริมความร่วมมือกบัสมาคมศิษย์เก่าตา่งๆ ของ มศว 

และชมรมผู้สงูอายุ มศว ในการจดักิจกรรม ผลการดําเนินงาน พบว่า   ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม ได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวศรีนครินทรวิโรฒ รดนํา้ดําหัว กิจกรรมรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

กิจกรรมนําเท่ียวผู้สงูอาย ุได้รับการเผยแพร่ตอ่สาธารณชนและทางส่ือตา่งๆ มากขึน้ และฝ่ายสง่เสริม

กิจการมหาวิทยาลยั ได้จดัโครงการส่งเสริมความร่วมมือกบัสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ของ มศว ได้จดั

กิจกรรมงานวนัมหาวิทยาลยั กิจกรรมงานแสนแสบ และวนัสมเด็จพระเทพฯ ปีงบประมาณ 2545 ทํา

หนงัสือท่ีระลกึวนัมหาวิทยาลยั 1,000 เลม่ และปีงบประมาณ 2546 ได้ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลู 

ขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของศษิย์เก่าและชมรมผู้สงูอาย ุซึง่การดําเนินการตา่งๆ สําเร็จตามวตัถปุระสงค์  

 
โครงการที่ 52 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น  รวมทัง้

กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทัง้ภายในและต่างประเทศ  
การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และฝ่ายศลิปวฒันธรรม ปีงบประมาณ 2543  ได้ทําวารสาร  มศว คร่ึง

ศตวรรษเพ่ือเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2544  ได้เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของมหาวิทยาลยัตาม

ส่ือตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 3 เท่าของการเผยแพร่ท่ีมีอยูก่่อน   
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2. ฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  จดัทําโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทย ดําเนินโครงการนี ้

สปัดาห์ละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 1 ปี  

3. คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2545 ได้จดัทําโครงการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งาน

วิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น  รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัทัง้ภายในและต่างประเทศ 

และจัดทําวารสารราย 2 เดือน เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และ

เผยแพร่ลงใน Website   

4. คณะพลศึกษา  ปีงบประมาณ 2545 ได้จดัทําโครงการ ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งาน

วิชาการดีเด่น  และบุคลากรดีเด่นรวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัทัง้ภายในและต่างประเทศ 

และ จดัทําวารสารราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบบั  จดัทําจลุสารรายเดือนปีละ 12 ฉบบั 

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดําเนินโครงการนิทรรศการสาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร จดัทํา 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ทําให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นการ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สาขาวิชาสูค่นท่ีสนใจ  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัโครงการสมัมนาวิชาการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับ
การออกแบบฯ และโครงการสมัมนาการออกแบบแฟชัน่  ซึง่ยงัไมไ่ด้รับผลการดําเนินงาน 

7. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และสารนิเทศ ได้จดัประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารประเภทสิ่งพิมพ์ ส่ือ

กระจายเสียง ส่ือกลางแจ้ง เช่น ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทกุส่ือได้รับความสนใจเป็น

ท่ีพงึพอใจ 
 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 52 การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งานวิชาการดีเด่น และ

บคุลากรดีเดน่  รวมทัง้กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ ผลการดําเนินงาน 

พบว่า ได้มีคณะและหน่วยงานตา่ง ๆ 8 หน่วยงาน ดําเนินการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งานวิชาการ

ดีเด่น และบุคลากรดีเด่น  รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัทัง้ภายในและต่างประเทศ ซึ่งได้มี

การเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ส่ือกระจายเสียง ส่ือกลางแจ้ง เช่น ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ทกุส่ือได้รับความสนใจเป็นท่ีพงึพอใจ 

 
โครงการที่ 53 การปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับให้เอือ้ต่อการพฒันาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายศลิปวฒันธรรม (ฝ่ายศลิปวฒันธรรมแจ้งให้ทราบวา่รอรายงานเพียงปีเดียว) 

2. ฝ่ายสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2545 - 2546  มีการปรับปรุงระเบียบ

ข้อบังคับให้เอือ้ต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหอพักให้มีกฎระเบียบ 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการท่ี 53 การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้เอือ้ต่อการพัฒนา

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ผลการดําเนินงาน พบว่า ฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้มีการ

ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั การปรับปรุงหอพกัให้มี

กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีชดัเจน ให้นิสติพฒันาตนเองให้อยูใ่นกฎระเบียบและเข้าใจถึงการอยูร่่วมกนั ให้มี

ความรักความสามคัคี เอือ้อาทรตอ่กนั 
 
โครงการที่ 54 การจัดให้ตกึ 3 เป็นพพิธิภณัฑ์การศึกษา 

การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประสานกับฝ่ายแผนและพัฒนา  การคลังและบุคลากร  และฝ่าย

อาคารสถานท่ี ได้ดําเนินงานการปรับปรุงห้อง 314 อาคาร 3 และจดัตัง้หอจดหมายเหต ุหอเกียรติยศ 

พิพิธภณัฑ์การศกึษาและห้องนิทรรศการ  ใช้งบประมาณสนบัสนนุปี 2543 และ 2544 รวม 9,800,000 

บาท เป็นอาคารพิพิธภณัฑ์การศกึษา 

2. ฝ่ายสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2544 ดําเนินการปรับปรุงระยะท่ี 1  เสร็จ

แล้วโดยเป็นการปรับปรุงภายนอก สว่นระยะท่ี 2 กําลงัดําเนินการ ซึง่การดําเนินงานลา่ช้ากว่าแผนงาน

ท่ีกําหนดไว้ ปีงบประมาณ 2545 ปรับปรุงตอ่ และปีงบประมาณ 2546 ปรับปรุงเสร็จแล้ว ขณะนีร้อ

งบประมาณเพ่ือซือ้ครุภณัฑ์ประกอบอาคาร  
 สรุปผลการดาํเนินงาน 

จากการดําเนินงานโครงการท่ี 54 การจดัให้ตกึ 3 เป็นพิพิธภณัฑ์การศกึษา ผลการดําเนินงาน 

พบว่า ฝ่ายศิลปวฒันธรรมประสานกับฝ่ายแผนและพฒันา  การคลงัและบุคลากร  และฝ่ายอาคาร

สถานท่ี ได้ดําเนินงานการปรับปรุงห้อง 314 อาคาร 3 และจดัตัง้หอจดหมายเหต ุหอเกียรติยศ พิพิธภณัฑ์

การศกึษาและห้องนิทรรศการ และฝ่ายสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2546  
 
โครงการที่ 55 การส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตเพื่อสร้างความรักความผูกพันกับสถาบันและ

สร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ 
การดาํเนินงาน  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2542 – 2546 ได้มีหน่วยงานตา่งๆ ดําเนินโครงการดงันี ้

1. ฝ่ายกิจการนิสติ ได้ดําเนินโครงการตา่ง ๆ ดงันี ้ 
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ปีงบประมาณ 2543 มี 4 โครงการ โดยได้จดัทําโครงการกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

โครงการกีฬาน้องใหม่ โครงการแข่งขันฟุตบอล มศว คพั โครงการกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์นิสิต

หอพกั แตไ่มมี่ผลการดําเนินการวา่เป็นอยา่งไร  

 ปีงบประมาณ 2544 มี 4 โครงการ คือ 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาบคุลิกภาพและจริยธรรมนิสิต มศว  องค์รักษ์ ผล

การดําเนินงาน ทําให้นิสิตมีระเบียบวินยัในตนเองท่ีเก่ียวข้องกบักิจวตัรประจําวนัในระดบัมาก คิดเป็น

ร้อยละ 68.05 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั เช่น การเข้าเรียน ในระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 66.67 ละเว้นอบายมขุ ไมด่ื่มเหล้า เลน่การพนนั คดิเป็นร้อยละ 50  

2. โครงการคยุสบาย สบาย ฝ่ายแนะแนว นิสิตทุกคณะ ทุกระดบัทุกชัน้ปี ได้รับความรู้

ทางจิตวิทยา เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพจิตโดยผ่านทางส่ือวงจรปิดของ

สํานกัส่ือฯ มีการเว้นในปี 2544 และเร่ิมทําใหมปี่ 2546  

3. โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเปิดใจคลายทุกข์  นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคให้คําปรึกษาและ

สามารถนําเทคนิคดงักลา่วไปให้คําปรึกษาเบือ้งต้นแก่เพ่ือนได้  

4. โครงการสาระจิตวิทยา ได้นําความรู้ทางจิตวิทยามาติดบอร์ดทุก  2 สปัดาห์ ทํา

ตอ่เน่ืองปี 2545 – 2546  

ปีงบประมาณ 2545 มีการดําเนินงาน 5 โครงการ ซํา้ 1 โครงการ คือ 

1. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการทกัษะการเป็นผู้ นํารุ่น 1-2 มีนิสิตเข้าร่วมทัง้ 2 รุ่น

จํานวน 92 คน และจากการประเมินผล  นิสติมีความพงึพอใจกบัโครงการ 6 โครงการ  

2. โครงการสาระจิตวิทยาตอ่จากปี 2544 มีข้อมลูติดบอร์ดเปล่ียนทกุ  2 สปัดาห์ตอ่เน่ือง 

ระยะเวลาโครงการปีเดียว  นิสติสนใจอา่นมาก  

3. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเร่ือง QC คือ กญุแจสู่ความสําเร็จในการเรียน มีนิสิต

สนใจจํานวน 211 คน นิสติมีความพงึพอใจกบัโครงการ 

4. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การศกึษา มีนิสิตเก่า-ใหม่เข้าร่วม

โครงการ ทําให้เกิดความเข้าใจและความผกูพนัท่ีดีตอ่สถาบนั 

5. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการผู้ นํานิสิตยคุ 2001 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 80 คน ผล

ของการประเมินยงัหารูปแบบใหมท่ี่เหมาะสมไมไ่ด้ นิสติยงัคงใช้รูปแบบเดมิ 

 ปีงบประมาณ 2546 มีการดําเนินการ 12 โครงการ คือ  

1. โครงการสปัดาห์แห่งความรัก 

2. โครงการเสวนากลุม่ยอ่ยคนรู้ใจ 

3. โครงการเสวนากลุม่ยอ่ยรุ่นท่ี 1 เร่ืองถ้าอกหกัและรักเป็นพิษ 
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4. โครงการเสวนากลุม่ยอ่ยรุ่นท่ี 2 เร่ืองแหลง่บนัเทิงยามราตรีเม่ือมีจะเท่ียวได้ไหม 

5. โครงการเสวนากลุม่ยอ่ยรุ่นท่ี 3 เร่ืองเกาะอกสายเด่ียวโชว์ดือฤาผู้ใหญ่ไมเ่ข้าใจ 

6. โครงการเสวนากลุม่ยอ่ยรุ่นท่ี 4 เร่ืองพลงัเพ่ือน พลงัใจ ต้านภยัยาเสพตดิ 

7. โครงการคยุสบาย สบาย ฝ่ายแนะแนว  ตอ่เน่ืองปี 2544 

8. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร EQ ชีวิตดีมีสขุ 

9. โครงการเส้นทางสีขาว การพฒันาตนเองด้วยเทคนิค TA  

10. โครงการมาร่วมหวัเราะให้สนกุ  สขุกบัชีวิต  พิชิตความเครียด 

11. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร  EQ  ชีวิตดีมีสขุ 

12. โครงการเส้นทางสีขาว  การพฒันาตนเองด้วยเทคนิค  TA 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศภาควิชาคณิตศาสตร์  นิสิตได้รับความรู้ 
ประสบการณ์จากวิทยากรรุ่นพ่ีเก่ียวกบัการทํางาน  การแตง่กายเพ่ือเข้าสมัภาษณ์ให้ชนะใจกรรมการ 

นิสติมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานและประทบัใจภาควิชาคณิตศาสตร์ท่ีจดังานนีข้ึน้  

3. คณะสงัคมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ 2 โครงการ คือ  

3.1 โครงการบริจาคหนงัสือสําหรับเด็กด้อยโอกาสของชมรมบริหารธุรกิจ นิสิตมีส่วน

ร่วมกบัชมุชนในตา่งจงัหวดั  

3.2 โครงการผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของนิสิตภาคสมทบ นิสิตมีส่วนร่วมกับชุมชนใน

ตา่งจงัหวดั 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการท่ี 55 การสง่เสริมกิจกรรมของนิสิตเพ่ือสร้างความรักความผกูพนั

กับสถาบนัและสร้างคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ผลการดําเนินงาน พบว่า  ได้ดําเนินโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตเพ่ือสร้างความรักความผกูพนักบัสถาบนัและสร้างคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง

ประสงค์ ซึง่มีคณะและหน่วยงานต่างๆ ร่วมดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายกิจการนิสิต 

ได้ดําเนินโครงการทัง้สิน้ 23 โครงการ  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ 1 โครงการ และคณะ

สงัคมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ 2 โครงการ ซึง่ทกุโครงการของคณะและหน่วยงานตา่งๆ สําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ทกุประการ  



บทที่ 4 
การประเมนิผลการดาํเนินงาน 

 
ผลการประเมินโครงการ 

บทนีเ้ป็นการพิจารณาการดําเนินงาน  ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ในช่วงปี  2542 – 

2545  ตามกรอบนโยบาย  7  กรอบ  โดยพิจารณาตามลําดบัเร่ิมจากนโยบายการพัฒนาวิชาการ  

นโยบายด้านการพฒันาบุคลากร  นโยบายด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบายด้านการ

บริหารทรัพยากรและการเงิน  นโยบายด้านการพฒันาระบบบริหารและการพฒันาโครงสร้างองค์กร  

นโยบายด้านการพฒันาความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  และ 

สดุท้าย  ด้านการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  ทัง้นีแ้ตล่ะกรอบนโยบายจะนําเสนอข้อมลู

ท่ีแสดง คือ จุดแข็ง  และ  จุดอ่อนของกระบวนการบริหารจัดการ  และผลผลิตใน  8  ประเด็น  คือ             

1) ลกัษณะของงานเป็นงานตามภารกิจเดิม  หรือเป็นงานพฒันา  2) กลไกการควบคมุ  ติดตามและ

ตรวจสอบ  3) การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม  4) คณุภาพของผลผลิต  5) ผลผลิต  6) การกําหนด

ผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนและตรงกับบทบาทหน้าท่ี และความสามารถ  7)  การใช้กระบวนการด้านแผน

อยา่งมีประสทิธิภาพ  และ  8) ความตอ่เน่ืองของงานแม้จะมีการเปล่ียนผู้บริหาร 

  
1. การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาวิชาการ 
กรอบนโยบายด้านการพฒันาวิชาการ ตามแผนงานหลกัในการพฒันามหาวิทยาลยัในช่วงปี

การศกึษา 2542 – 2545  แบง่เป็นด้านตา่งๆ 4 ด้าน รวม 24 โครงการ ได้แก่ 

1. การพฒันาวิชาการ ด้านการเรียนการสอน / การผลติบณัฑิต  ประกอบด้วย  9  โครงการ 

2. การพฒันาวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ  ประกอบด้วย  4  โครงการ 

3. การพฒันาวิชาการ ด้านการวิจยั  ประกอบด้วย  8  โครงการ 

4. การพฒันาวิชาการ ด้านการทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม  ประกอบด้วย  3  โครงการ 

ซึง่การพฒันาวิชาการในด้านตา่งๆ มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการจดัทําโครงการเพ่ือพฒันา ดงัตาราง 1 
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โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

- 1 มีการสร้างหลกัสตูร

ใหม ่7 หลกัสตูร มีการ

คิดโครงการเพื่อ

พฒันา 30 โครงการ 

ปรับปรุงหลกัสตูร 14 

หลกัสตูร 

พฒันาหลกัสตูรใหม่ 7 นิสตินําความรู้ไป

ใช้ ก่อให้เกิด

ประโยชน์ 

มีผู้ รับผิดชอบ มีการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

บางโครงการมี

กระบวนการติดตาม

ประเมินการ

ดําเนินการ  มีการ

เชิญผู้ เชี่ยวชาญ

พิจารณาหลกัสตูร 

มีการร่วมมือกนั 

ดงันี ้คณาจารย์ 

นิสติ และ

ภาคเอกชน 

โครงการใหม ่30 

ปรับปรุงหลกัสตูร 14 

- รวม  51 โครงการ คณาจารย์นําองค์

ความรู้ไปประยกุต์ 

- ได้รับความเชื่อถือ

จากภาคเอกชน 

- นิสติมีจิตสํานึก 

เสียสละการทํางาน

เพื่อสว่นรวม 

- นิสติได้ฝึกงาน 

สว่นใหญ่ทําเพียง    

ปีเดียว ได้รับการ

ยอมรับจาก

ภาคเอกชน 

ตาราง  1   การวิเคราะห์โครงการ 1 – 24 ด้านการพฒันาวิชาการ  ตามมิตขิองการประเมน 8 ด้าน ิ
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2 งานพฒันา 2 

โครงการ 

ดําเนินการตาม

ระเบียบ 

-  มีเครื่องคอมพิวเตอร์

บริการ 

สํานกัหอสมดุ - 

- บริการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

จดัประกวดราคา 

- ปรับปรุง 

สว่นใหญ่ทํา 1 ปี 

3 มีโครงการใหม่ 14 

โครงการ ปรับปรุง

หลกัสตูรหรือการเรียน

การสอน 3 โครงการ 

 

 

- คณาจารย์ นิสติ    

เข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์ นิสติ 

ได้รับความรู้จาก

โครงการที่จดัขึน้ 

มีจํานวนโครงการที่ได้

ทํา 20 โครงการ 

ฝ่ายวิชาการคณะ - มีการดําเนินการ 

แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 
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ตาราง  1   (ตอ่) 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

4 มีโครงการพฒันา 13    

โครงการ 

- คณาจารย์ นิสติ มีสื่อนวตักรรมที่มี

คณุภาพไว้ในการ

จดัการเรียนการสอน

ได้อยา่งทนัสมยั 

มีสื่อจํานวน 13 

โครงการ 

ฝ่ายวิชาการคณะ - 

โครงการจดัอบรม 6 

โครงการ 

มีการดําเเนินการ

เสร็จ 1 ปี แตล่ะ

คณะผลดักนัทํา

ตอ่เนื่องไป 

5 งานเดิม - กิจกรรม คณะ และ

เอกชน 

พืน้ที่ใน

มหาวิทยาลยั 

มีการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ 

ฝ่ายอาคารสถานที่ - ? 

6 โครงการเดิม มีกระบวนการ มหาวิทยาลยั เอกชน ให้หอพกั 1 ห้อง ดําเนินการสํารวจเป็น

บางครัง้ 

ฝ่ายแผนและพฒันา 

ฝ่ายบริหาร ฝ่าย

กิจการนิสติ 

- 

การสื่อสารตาม

ระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

ตอ่เนื่อง 

7 - รับนกัเรียนโควต้า  

จ.นครนายก 

- รับนิสิตที่มี

ความสามารถพิเศษ 

- รับนิสิตนานาชาติ 

- - กระบวนการรับนิสติ
มีการเปิดโอกาสกบั
นิสติหลากหลาย
มากขึน้เข้า นกัเรียน
โควต้า นกัเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
นกัเรียนนานาชาติ 

มีกระบวนการรับนิสติ

แบบใหมแ่ละทนัสมยั 

ฝ่ายวิชาการคณะ - ได้รับการยอมรับ

โครงการอยา่งละ 1 

ปี หมนุเวียน

หน่วยงาน 
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8 โครงการพฒันา

หน่วยงานประกนั

คณุภาพการศกึษา 

- มหาวิทยาลยั หรือ

แผนคณะ 

- การแบง่งาน 3 งาน ฝ่ายประกนัคณุภาพ - 

- งานกิจกรรม 

- งานสัง่สม 

- แผนการปฏิบตัิงาน

ของหน่วยงาน 

 

มีการทําอยา่ง

ตอ่เนื่อง 
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ตาราง  1   (ตอ่) 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

9 มีโครงการ 21 

โครงการที่เน้นการ

พฒันาคณุธรรมและ

จริยธรรม 

 คณาจารย์ นิสติ โครงการตา่ง ๆ 

สามารถพฒันาให้

นิสติเป็นผู้ มี

คณุธรรม จริยธรรม 

นิสติพอใจกบั

กิจกรรม 

มีโครงการพฒันา

คณุธรรม จริยธรรม 21 

โครงการ 

ฝ่ายกิจการนิสิตของ

แตล่ะคณะ 

- โครงการตอ่เนื่อง 

10 งานพฒันาโครงการ

บริการวิชาการ รวม 

60 โครงการ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

และคณะตา่ง ๆ 

บางโครงการ บางกิจกรรม

กระบวนการแค่

ศกึษาค้นคว้า 

ติดตามการใช้และ

เผยแพร่ความรู้ 

หน่วยงานคณะ 

บคุลากร นิสิต 

ประธานในเขต 

มีการบริการวิชาการ

แก่ชมุชนใน

หลากหลายงาน

วิชาการทัง้ด้าน

วิทยาศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ผู้ รับ? 

มีโครงการตา่ง ๆ  45 

โครงการ 

เป็นโครงการที่ทํา

อยา่งตอ่เนื่อง 101 

11 โครงการจดัตัง้

ศนูย์บริการวิชาการ 

   -  - - 

12 เปิดบริการแผนกตา่ง ๆ  

มากขึน้ 10 แผนก ด้าน 

การบริหาร  และการ

เรียนการสอน  

- - - มีการเปิดบริการแผนก

ตา่ง ๆ  มากขึน้ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

แผนและพฒันา 

คณะแพทยศาสตร์ 

- ดําเนินการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

13 จดัทําคูม่ือการ

ให้บริการวิชาการ 

- - - คูม่ือประชาสมัพนัธ์ 

การให้บริการ 

 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ - ตอ่เนื่อง 

14 จดัตัง้ศนูย์วิจยัและ

บริการ 

- - - มีศนูย์วิจยัและ

บริการ 

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั - ตอ่เนื่อง 
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ตาราง  1   (ตอ่) 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

15 เพิ่มเงินทนุสนบัสนนุ

การวิจยั (1) 

งบประมาณแผน่ดิน 

งบประมาณเงินรายได้ 

เพื่อ   มีการตัง้เงิน

รายได้เพื่อสนบัสนนุ

การวิจยั 

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั

ประสานงานกบัฝ่าย

แผนและพฒันา 

- - - เงินทนุเพิ่ม บคุลากร

ได้ทนุสนบัสนนุ

ภายนอกเพิ่ม 13 

โครงการ มีการเพิ่ม

ทนุให้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ตอ่เนื่อง 

16 โครงการพฒันาและ

สง่เสริมนกัวิจยัใหม ่

- - - มีโครงการวิจยั 16 

โครงการ จาก 5 

หน่วยงาน 

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั - แตล่ะปี    102 

17 พฒันาโครงสร้างและ

พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการวิจยั 

- - - ได้ฐานข้อมลูดีเป็น

ระบบ 18 เรื่อง 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ตอ่เนื่อง 

18 โครงการแก้ไข 

ปรับปรุง ระเบียบ

ข้อบงัคบั 

- - - มีประกาศ 3 ฉบบั ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั - ตอ่เนื่อง 

19 โครงการสง่เสริมการ

วิจยัประเภทชดุ

โครงการวิจยั 35 

โครงการ 

มีการติดตามจาก

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั 

นําเสนอโครงการ 

รายงาน  ติดตาม

ประเมินผล 

คณาจารย์จาก

หน่วยงานตา่ง ๆ  

หน่วยงานราชการ 

- มีชดุโครงการวิจยั 

35 ชดุโครงการ 

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั - 

 

ตอ่เนื่อง 
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โครงการที่ 

 

 
งานพัฒนา/งานเดมิ 

 
กลไก Monitor 

 
การมีส่วนร่วม 

 
คุณภาพผลผลติ 

 
ผลผลิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนการ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

20 พฒันา สนบัสนนุการ

ตีพิมพ์ 

- หน่วยงานและ

บคุลากร 

- สนบัสนนุให้ 13 

เรื่องทําวารสาร        

5 ฉบบั 

ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั 

 เป็นปี ๆ ไป 

21 สง่เสริมการจดัประชมุ

วิชาการ 13 ครัง้ 

 คณาจารย์ บคุลากร - สนบัสนนุการจดั

ประชมุ 13 ครัง้ 

ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายสง่เสริมการวิจยั 

 แตล่ะปีให้เป็นบาง

คณะ 

22 สง่เสริมโครงการ

ศิลปวฒันธรรม 

- - - มีการสง่เสริม            

8 โครงการ 

ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

คณะ 

มีหลายโครงการ ตอ่เนื่อง 

23 ไมไ่ด้ทํา - - - - - - - 

24 จดัตัง้และพฒันา

สถาบนัวิจยั

ศิลปวฒันธรรม 

- - - ได้รับอนมุตัิ ฝ่ายศิลปวฒันธรรม  จดัตัง้เมื่อปี 43 103 
 

 

หมายเหต ุ ช่องที่วา่งหมายถงึไมม่ีข้อมลูเพียงพอในการประเมิน

ตาราง  1   (ตอ่) 
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 จากตาราง  1  สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการด้านนีใ้นช่วงปี

การศกึษา 2542 – 2545  จํานวน 9 โครงการ  ซึง่ภาพรวมของโครงการทัง้ 9 นัน้  มหาวิทยาลยัได้

สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคญัทัง้ในเร่ือง หลกัสตูร กระบวนการ  จัดประสบการณ์ให้กับนิสิต  

และแหลง่สนบัสนนุการสร้างประสบการณ์แก่นิสติ  ดงัจะเห็นได้จากการจดัทําโครงการพฒันาหลกัสตูร

และกระบวนการเรียนการสอน  โดยมุ่งให้นิสิตของ มศว คิดเก่ง ทําเก่ง โดยมหาวิทยาลยัได้มีการสร้าง

และพฒันาหลกัสตูรขึน้ใหม่ จํานวน 7 หลกัสตูร  และมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาให้นิสิตคิดเก่ง ทํา

เก่ง จํานวน 30 โครงการย่อย  นอกจากนัน้ ยงัมีการปรับปรุงหลกัสตูรเดิมให้ทนัสมยั และเหมาะสมอีก 

จํานวน 17 หลกัสูตร  ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนิสิตนัน้  มหาวิทยาลยั

ดําเนินการจดัโครงการพฒันาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิต คิดเก่ง ทําเก่ง และให้ความสําคญั

กบัการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคล้องกบั ปณิธานของมหาวิทยาลยัท่ีว่า…ปราชญ์ผู้ทรงศีล   

ดงัจะเห็นได้จากโครงการพฒันาการเรียนการสอน โดยมุ่งให้นิสิตคิดเก่ง ทําเก่ง    โครงการพฒันาการ

เรียนการสอนและหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไปให้บรรลวุตัถปุระสงค์  ซึง่มีโครงการพฒันาขึน้ใหม่ จํานวน 

14 โครงการ  และโครงการพฒันานิสิตด้วยกิจกรรมนอกหลกัสตูร  โดยเน้นการพฒันาคณุธรรมและ

จริยธรรม  จํานวน 21 โครงการย่อย  สําหรับด้านการส่งเสริมแหล่งสนบัสนนุการสร้างประสบการณ์  

การเรียนรู้ให้กับนิสิตนัน้ มหาวิทยาลยัได้จัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริม จํานวน 3 โครงการ  ได้แก่ 

โครงการพฒันาสํานกัหอสมดุกลางให้เป็นเลิศในด้านการบริการสารสนเทศ ด้วยส่ือประเภทตา่งๆ และ

เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  โครงการพฒันานวตักรรมการศกึษาในแต่ละหน่วยงาน ด้วยการสร้าง

ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมให้สวย  สะอาด 

ธรรมชาติร่ืนรมย์  ตลอดจนทําโครงการสร้างอาคารเรียนและหอพกันิสิต  รวมทัง้การพฒันาพืน้ท่ี มศว 

องครักษ์  ทําให้นิสิตได้มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดี

และเหมาะสม 

 นอกจากนี ้ การพฒันาวิชาการด้านการเรียนการสอน / การผลิตบณัฑิต มหาวิทยาลยัยงัให้

ความสําคญักบักระบวนการรับนิสิต โดยได้จดัทําโครงการปรับกระบวนการรับนิสิตใหม่ให้เอือ้ต่อการ

รับนิสิตโควต้าในจงัหวดันครนายก  การรับนิสิตนานาชาติ และการรับนิสิตท่ีมีความสามารถพิเศษ ซึง่

เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึน้  และประการสําคัญ

มหาวิทยาลยัได้ให้ความสําคญักับคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยมีโครงการ

พฒันาหน่วยงานประกนัคณุภาพการศกึษาให้มีความเข้มแข็ง ซึง่ได้รับความร่วมมือจาก คณะ สถาบนั 

สํานกัตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั  โดยมีการจดัแบง่งานของหน่วยงานประกนัคณุภาพการศกึษา ออกเป็น 

3 งาน  ได้แก่ งานกิจกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา งานส่งเสริมการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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การพัฒนาวิชาการด้านการบริการวชิาการ 

 ช่วงปีการศกึษา 2542 – 2545  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการจดัทําโครงการพฒันาวิชาการด้าน

การบริการวิชาการ จํานวน 4 โครงการ  ซึง่ในภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการ

บริการวิชาการ ทัง้ในด้านให้ความรู้เชิงวิชาการ  โดยจัดทําโครงการส่งเสริมการบริการวิชาการใน

รูปแบบต่างๆ ทัง้ในและนอกสถานท่ีในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลยั  ซึ่งมีการจดัทําโครงการย่อย

ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ จํานวน 60 โครงการ  มีโครงการจดัตัง้ศนูย์บริการวิชาการให้มีการ

บริการงานนอกระบบราชการ  และมีโครงการให้บริการวิชาการในเชิงปฏิบตัิด้วยการประยกุต์ใช้องค์

ความรู้ทางด้านสขุภาพเพ่ือบริการประชาชนทัว่ไป  ดงัเช่น โครงการพฒันาศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ เพ่ือการบริการและการเรียนการสอน  ซึง่มีการขยายงานการจดัการเรียนการสอน  และ

การให้บริการตรวจรักษา ถึง 10 สายงาน  ซึ่งมีการดําเนินงานกันอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนี ้

มหาวิทยาลยัได้จดัโครงการประชาสมัพนัธ์ วางแผนพฒันา ประสานงานและติดตามประเมินผลการ

บริการวิชาการ  ซึง่จากการประเมินผล  การทํากิจกรรมของโครงการนีย้งัได้ผลไมเ่ตม็ท่ี 

 
การพัฒนาวิชาการด้านการวิจยั 

 ในปีการศกึษา 2542 – 2545  มหาวิทยาลยัได้ทําโครงการพฒันาวิชาการด้านการวิจยั  

จํานวน 8 โครงการ  ซึง่ภาพรวมใน 8 โครงการดงักลา่วสะท้อนภาพของการพฒันาในด้านองค์กร  ได้แก่

โครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัและพฒันาและการพฒันาหน่วยงานวิจยัต่างๆ ในลกัษณะหน่วยงานนอก

ระบบราชการเพ่ือส่งเสริมการทําวิจยัด้วยระบบการบริหารจดัการท่ีคล่องตวั  โดยการจดัตัง้ศนูย์วิจยั

และบริการ นอกจากนี ้ยงัมีโครงการพฒันาและสง่เสริมนกัวิจยัใหม่เพ่ือให้มีกําลงัสําคญัในการทําวิจยั  

โดยมีโครงการพฒันานกัวิจยัใหม่ จํานวน 16 โครงการ  5 หน่วยงาน  ซึ่งดําเนินการส่งเสริมให้กบั

หน่วยงานหมนุเวียนกนัไปในแตล่ะปี  รวมทัง้ได้มีโครงการเพิ่มเงินทนุในการวิจยัให้มากขึน้  และเพ่ือให้

การทํางานวิจัยมีความคล่องตวั  มหาวิทยาลยัได้จัดทําโครงการแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบงัคบั     

ให้เอือ้ต่อการวิจยั  และสิ่งสําคญัท่ีเห็นถึงการพฒันาของโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยั คือ ลกัษณะ

หรือรูปแบบของการเสนอโครงการวิจยัได้เปล่ียนแปลงไป  โดยมหาวิทยาลยัได้สง่เสริมการวิจยัประเภท

ชดุโครงการในทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลยั ร่วมทัง้การวิจยั และพฒันาประเภท Action Research 

ซึง่ในช่วงปีการศกึษา 2542 – 2545 มีชดุโครงการวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัสง่เสริมให้ดําเนินการ จํานวน 35 

ชดุโครงการ  ซึง่โครงการวิจยัต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ในคณะต่างๆ และหน่วยงานอ่ืน

ทัง้ภาครัฐและเอกชน  โดย ทกุโครงการจะมีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัโดยตลอด  
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การพัฒนาวิชาการด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการจัดทําโครงการ เพ่ือพฒันาวิชาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม ในปีการศึกษา 2542 – 2545 จํานวน 3 โครงการ  โดยดําเนินการทัง้การจดัตัง้หน่วยงาน 

ดงัเช่น โครงการจดัตัง้และพฒันาสถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรม มีการดําเนินโครงการจดัทําแผนภารกิจ

ของมหาวิทยาลยัด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  ตลอดจนจดัทําโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีสถาบันวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมและมีการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ในรูปแบบต่าง ๆ 

จํานวน 8 โครงการย่อย สําหรับเร่ืองแผนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม  ยงัไมมี่การดําเนินการในช่วงปีการศกึษา 2542 – 2545 

 
2.  การประเมินผลตามนโยบายการพฒันาบุคลากร 

 กรอบนโยบายด้านการพฒันาบคุลากร  ประกอบด้วยโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการ 25 – 29 

มีผลการประเมินดงัตารางท่ี  2  
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ตาราง  2    การวิเคราะห์โครงการ 25 – 29 ด้านการพฒันาบคุลากร ตามมิตขิองการประเมิน 8 ด้าน 
  

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

25 มีการคดิโครงการเพื่อ
พฒันา 3 โครงการ 

- - มีหน่วยงานที่
ดําเนินการ 4 หนว่ยงาน 
คือ 
1) ฝ่ายแผนและพฒันา 
2) ฝ่ายการคลงัและ
บคุลากร 
3) ฝ่ายจดัการทรัพย์สนิ
และสวสัดกิาร 
4) ฝ่ายพฒันาบคุลากร 
- ไมม่ีหน่วยงาน คณะ 
สํานกั สถาบนั อื่นๆ ได้
เข้าร่วมดําเนินการ 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

มีโครงการใหม ่3 
โครงการ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 

- โครงการแนวทางการ
พฒันาคณุภาพชีวิต
บคุลากร 
- โครงการฝึกอาชีพ
เสริม 
- โครงการฝึกอบรม 

1) ฝ่ายแผนและ
พฒันา 
2) ฝ่ายการคลงั
และบคุลากร 
 

- - โครงการไม่
ตอ่เนื่อง สว่นใหญ่
ทํา 1 ปี  
- มีข้อสงัเกตวา่
หลายหน่วยงานมี
คณะกรรมการ
สวสัดกิาร 
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26 งานเดมิ 1 โครงการ - - มีหน่วยงานที่

ดําเนินการ 4 หนว่ยงาน 

คือ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 

1) ฝ่ายบริหาร 

2) ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

 

ไมม่ีการประเมิน

คณุภาพของงาน 

มีการปรับปรุงสโมสร

เพื่อให้บคุลากรใช้

รับประทานอาหาร 

และพบปะสงัสรรค์ 

1) ฝ่ายบริหาร 

2) ฝ่ายการคลงั

และบคุลากร 

 

- - ตอ่เนื่อง 

- มีการดําเนินการ

แตง่ตัง้

คณะกรรมการ

สโมสรในปี 2546 
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ตารางที่  2  (ตอ่) 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํอย่าง

ต่อเนื่อง 

   3) ฝ่ายจดัการทรัพย์สนิ

และสวสัดกิาร 

4) ฝ่ายอาคารสถานที่ 

- ไมม่ีหน่วยงาน คณะ 

สํานกั สถาบนั อื่นๆ ได้

เข้าร่วมดําเนินการ 

     

27 มีผู้ รับผิดชอบ คือ มีงานพฒันา 3 งาน - - มีคณะอนกุรรมการ

จากทกุสว่นราชการ 

- มีหน่วยงานหลกัที่

ดําเนินการ 4 หนว่ยงาน 

คือ 

1) ฝ่ายแผนและพฒันา 

2) ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

3) ฝ่ายจดัการทรัพย์สนิ

และสวสัดกิาร 

4) ฝ่ายพฒันาบคุลากร 

ไมม่ีการประเมิน

คณุภาพของงาน 

มี 3 ผลงาน คือ 

1) มีการกําหนด

หลกัเกณฑ์การหา

ประโยชน์จากทรัพย์สนิ

ของมหาวทิยาลยั 

ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

 

- 

2) มีการจดัทําสญัญา

ให้เช่าพืน้ที่เพื่อดําเนิน

ธุรกิจ 

3) มีกิจกรรมการฝึกอบรม

และเพิ่มการสื่อสารข้อมลู

พฒันา      บคุลากรให้

ทัว่ถึงโดยเร็ว 

ไมต่อ่เนื่อง 
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 ตารางที่  2  (ตอ่) 
  

โครงการที่ 
 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

28 - โครงการใหม ่28 

โครงการ 

- มีหน่วยงานใน

มหาวิทยาลยัเข้าร่วม 11 

หนว่ยงาน 

- โครงการประสบ

ความสําเร็จ บรรลุ

วตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้ 

- มีโครงการใหมจ่าก

หนว่ยงาน/คณะ ตา่งๆ 

28 โครงการ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ - - ระดบั

มหาวิทยาลยั 

บางโครงการ

มีการ

ประเมินผล

การ

ดําเนินงาน

และ

ความสําเร็จ

ของโครงการ 

ฝ่ายแผนและ

พฒันา 

ประสานงานกบั

ฝ่ายวิชาการ 

- งานเดมิ คือ สง่เสริม

การลาศกึษาตอ่และ

ฝึกอบรม จํานวน 789 

ครัง้ 

1) การสนบัสนนุ

การลาศกึษาตอ่

มีแนวโน้มลดลง 

- บคุคลที่เข้าร่วม

กิจกรรมประกอบด้วย 

หนว่ยงาน/

บคุคลภายนอก 

ผู้ เชี่ยวชาญจาก

ตา่งประเทศ บคุลากร

ของมหาวทิยาลยั 

- มีการลาศกึษาตอ่

และฝึกอบรมทัง้หมด 

จํานวน 789 ครัง้ 

- ได้รับความ

ร่วมมือจาก

หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องและผู้ เข้า

รับการอบรม 

2) การสง่เสริม

การร่วมประชมุ

วิชาการและ

เสนอผลงานไม่

คอ่ยตอ่เนื่อง 

 

- ผู้ เข้ารับการ

อบรมเข้าใจ และ

นําความรู้ไป

ปฏิบตัเิป็นอยา่งดี 

- ระดบัคณะ/

หนว่ยงาน: การ

ดําเนินงานแล้ว

เสร็จภายใน

ระยะเวลา สว่น

ใหญ่เป็น 1 ปี 

- โครงการเป็น

ประโยชน์ตอ่

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

- มีผู้ผา่นการอบรม

ภาษาองักฤษ 12 คน 
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โครงการที่ 

 

 
งานพัฒนา/งานเดมิ 

 
กลไก Monitor 

 
การมีส่วนร่วม 

 
คุณภาพผลผลติ 

 
ผลผลิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนการ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

    - มีผู้ ได้รับการ

ตอบรับให้เข้า

ศกึษาตอ่ 3 คน 

    

29 งานพฒันา 1 งาน คือ

จดัทําแผนการให้ทนุ

สําหรับพฒันา

บคุลากร 

- - มีเพียงฝ่ายแผนและ

พฒันา ร่วมกบัฝ่าย

วิชาการ 

- ไมม่ีหน่วยงาน คณะ 

สํานกั สถาบนั อื่นๆ ได้

เข้าร่วมดําเนินการ 

ไมม่ีการประเมิน

คณุภาพของงาน 

มีแผนการให้ทนุ

สําหรับพฒันา

บคุลากร 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 

ฝ่ายแผนและ

พฒันา 

- มีความตอ่เนื่อง 

แตไ่มม่ีการ

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 
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หมายเหต ุ ช่องที่วา่งหมายถงึไมม่ีข้อมลูเพียงพอในการประเมิน

ตารางที่  2  (ตอ่) 
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จากตาราง 2 สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในช่วงปี

การศกึษา 2542-2545 จํานวน 5 โครงการ ซึ่งภาพรวมของโครงการทัง้ 5 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการ

สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทุกสายงาน การส่งเสริมให้มีการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร 

รวมทัง้การวางแผนพฒันาบคุลากร ดงัจะเห็นได้จากโครงการปรับปรุงหน่วยงานพัฒนาบุคลากรให้

มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีกิจกรรมการฝึกอบรมและเพิ่มการส่ือสารข้อมูลพัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึง

โดยเร็ว โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น การศกึษาตอ่ การฝึกอบรม และ

การดงูาน ซึง่หน่วยงาน/คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมีการพฒันาโครงการใหม่เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

บคุลากรจํานวน 28 โครงการ นอกจากนี ้ยงัมีโครงการสนบัสนนุการลาศกึษาตอ่ทกุระดบัจํานวน  262 

คน การฝึกอบรม ประชมุวิชาการ ดงูาน เสนอผลงาน เพิ่มพนูความรู้ เป็นกรรมการ และเผยแพร่ศิลปะ 

จํานวนทัง้หมด 527 ครัง้ ซึง่จากการประเมินผลการดําเนินงาน พบว่า โครงการประสบความสําเร็จ 

บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ เข้ารับการ

อบรม และโครงการเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าร่วมโครงการ อยา่งไรก็ตาม จากข้อมลูพบวา่การสง่เสริมการ

ร่วมประชมุวิชาการและเสนอผลงานยงัไมค่อ่ยตอ่เน่ือง 

สําหรับการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร มหาวิทยาลยัได้จดัทํา

โครงการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจดัสวสัดิการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของข้าราชการ ลกูจ้าง ผู้ มี

รายได้น้อย ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ โครงการปรับปรุงสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและลกูจ้าง

เพ่ือให้บคุลากรใช้รับประทานอาหาร  และพบปะสงัสรรค์ และโครงการปรับปรุงหน่วยงานสวสัดิการ 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นการพฒันางานขึน้มาใหม่ ในสว่นการวางแผนพฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัได้จดัทํา

แผนการให้ทนุสําหรับพฒันาบคุลากรทัง้ทนุลาศกึษาตอ่ การเสนอผลงาน การดงูาน และการฝึกอบรม 

ในการดําเนินงานตามนโยบายการพฒันาบคุลากร ทกุโครงการมีผู้ รับผิดชอบชดัเจน แต่บาง

โครงการยงัไมมี่กลไกการตดิตามผลการดําเนินงานและกระบวนการด้านแผน นอกจากนีโ้ครงการสว่น

ใหญ่ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและยงัไมค่อ่ยตอ่เน่ือง  

  
3.  การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กรอบนโยบายด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการรวม 4 โครงการ คือ โครงการ 

30 – 34  มีผลการประเมินดงัตาราง  3 
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ตารางที่  3  การวิเคราะห์โครงการ  30 – 33  ด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมิตขิองการประเมิน 8  ด้าน 
 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้
องค์กรยอมรับ 
และทาํอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ - 30 - งานพฒันา 3 งาน - - หอสมดุองครักษ์ 
บคุลากร และนิสติที่
องครักษ์ 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

- มีการพฒันาการ
บริการและเครือขา่ย 

มีการสง่แผน IT 
และประมวลผล
เพื่อวิเคราะห์แผน 

1) พฒันาการบริการ
เพื่อรองรับการเรียน
การสอนที่องครักษ์ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ   - หอสมดุองครักษ์มี

งบประมาณจดัซือ้วสัด ุ
อปุกรณ์ในการบริการ
อินเตอร์เน็ต  

- มีการจดัตัง้
คณะกรรมการ
เพื่อดําเนินงาน 

- มีการสง่แผน IT จาก
หนว่ยงานตา่งๆ 2) พฒันาเครือขา่ยให้

บคุลากรและนิสติที่
องครักษ์ได้ใช้บริการ - มีคอมพวิเตอร์และ

สถานที่ในการบริการ
อินเตอร์เน็ต  

3) โครงการบริการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 
- งานเดมิ 2 งาน 
1) ปรับปรุง
ประสทิธิภาพ
คอมพิวเตอร์ 
2) ปรับปรุงสถานที่ 

 

ตอ่เนื่อง และ
การ
ดําเนินการ
เสร็จสิน้
ภายใน
ระยะเวลา 
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มีการสง่แผน IT 
และประมวลผล
เพื่อวิเคราะห์แผน 

31 มีงานพฒันาระบบงาน 
2 ระบบ คือ 

- มีการสง่แผน IT จาก
หนว่ยงานตา่งๆ 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

มีการจดัทําระบบตา่ง  ๆ2 
ระบบ คือ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ ตอ่เนื่อง และ
การดําเนินการ
เสร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลา 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ   - ระบบคอมพวิเตอร์

และอินเตอร์เน็ต 
- ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

 - ระบบสารสนเทศ  9 ระบบ - ระบบสารสนเทศ  9 ระบบ 
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โครงการที่ 

 

 
งานพัฒนา/งานเดมิ 

 
กลไก Monitor 

 
การมีส่วนร่วม 

 
คุณภาพผลผลติ 

 
ผลผลิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนการ 
ด้านแผน 

การทาํให้
องค์กรยอมรับ 
และทาํอย่าง
ต่อเนื่อง 

32 งานพฒันา 2 งาน 
ได้แก่ 

- การพฒันาบคุลากร
ให้มีความสามารถใน
การใช้และดแูล
คอมพิวเตอร์ 
- การอบรมความรู้
คอมพิวเตอร์ การสร้าง
และตกแตง่ Webpage 

- - มีการสง่แผน IT จาก
หนว่ยงานตา่งๆ 

- บคุลากรประจํา
หนว่ยงานสํานกังาน
อธิการบดี 

- ผู้ดแูลด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศประจํา
หนว่ยงานสํานกังาน
อธิการบดี 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

- มีการพฒันา
บคุลากรให้มี
ความสามารถในการ
ใช้และดแูล
คอมพิวเตอร์ 
- มีการจดัอบรม
ความรู้คอมพวิเตอร์ 
การสร้างและตกแตง่ 
Web page 

- มีการจดัประชมุ
ผู้ดแูลคอมพิวเตอร์
เป็นประจํา เดือนละ
ครัง้ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

มีการสง่แผน IT 

และประมวลผล
เพื่อวิเคราะห์แผน 

 

 

มีความ
ตอ่เนื่อง 
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33 งานเดมิ คือ 

การรวบรวมข้อมลูการ
ใช้ครุภณัฑ์และข้อมลู
การตัง้งบประมาณ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการสง่แผน IT รวมทัง้
ข้อมลูการใช้ครุภณัฑ์
และข้อมลูการตัง้
งบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของแตล่ะหน่วยงาน 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

ได้ข้อมลูการใช้ครุภณัฑ์
และข้อมลูการตัง้
งบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานตา่ง  ๆใน
มหาวิทยาลยั 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

มีการสง่แผน IT 

และประมวลผล
เพื่อวิเคราะห์แผน 

มีความ
ตอ่เนื่อง 

หมายเหต ุ ช่องที่วา่งหมายถงึไมม่ีข้อมลูเพียงพอในการประเมิน

 
ตารางที่  3  (ตอ่) 
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จากตาราง 3 สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในช่วงปีการศกึษา 2542-2545 จํานวน 4 โครงการ ซึง่ภาพรวมของโครงการทัง้ 4 ได้สะท้อนให้เห็นถึง

การพฒันาเครือข่ายส่ือสารข้อมลูให้สามารถเช่ือมโยงถึงกนัได้ การพฒันาระบบสารสนเทศ และการ

พฒันาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากร โดยการพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูล

นัน้ มหาวิทยาลยัได้พฒันางานใหม่ 3 งาน ได้แก่ การพฒันาการบริการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนท่ี

องครักษ์ การพฒันาเครือข่ายให้บุคลากรและนิสิตท่ีองครักษ์ได้ใช้บริการ และโครงการบริการ

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีสํานักหอสมุดองครักษ์ สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัได้มีการพฒันางานใหม่ 2 งาน คือ การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และ

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 9 ระบบ นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัได้

จดัโครงการใหม่ 2 โครงการ  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

ได้แก่ โครงการพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการใช้และดแูลคอมพิวเตอร์ และโครงการอบรม

ความรู้คอมพิวเตอร์ การสร้างและตกแตง่ Webpage  

ในการดําเนินงานตามนโยบายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการทัง้หมดดงักลา่วข้างต้น 

มีผู้ รับผิดชอบชดัเจนและมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านีย้งัขาดกลไก

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน ต่อเน่ือง และนําไปใช้ในการวางแผนตัดสินใจได้ 

นอกจากนี ้โครงการพฒันาเครือข่ายยงัไม่ค่อยมุ่งเน้นความเช่ือมโยงในระดบัต่างประเทศ และยงัไม่

ค่อยมีโครงการท่ีกระตุ้น/ส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอน และการทํางานประจําวนัอยา่งมีประสทิธิผล 

 
4.  การประเมินผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรและการเงนิ 

 กรอบนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและการเงินมีโครงการรวมทัง้สิน้  4  โครงการ  คือ  

โครงการ  34 – 37 มีผลการประเมินดงัตาราง 4 
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ตาราง  4   การวเิคราะหโ์ครงการ 34 – 37 ดา้นการบรหิารทรพัยากรและการเงนิ ตามมติขิองการประเมนิ 8 ดา้น  
 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

34 งานพฒันา 3 งาน 
ได้แก่ 

- เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ
แสดงความ
คดิเห็นและให้
ข้อเสนอแนะตอ่
การเปลี่ยนแปลง
ระบบ 

- มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุี ซึง่
เป็นแหลง่ศกึษาดงูาน 

มหาวิทยาลยัได้
ทราบวา่หนว่ยงาน
มีความต้องการให้
มหาวิทยาลยั
ช่วยเหลือในด้าน
ใดบ้าง 

- มหาวทิยาลยัได้รับ
การจดัสรร
งบประมาณ เพื่อ
พฒันาระบบ
สารสนเทศ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลยัมี
การจดัเตรียม
ระบบ
งบประมาณใน
มิตแิผนงาน 
มิตหินว่ยงาน 
และมิตกิองทนุ 

ฝ่ายการคลงัและ
บคุลากร กอง
คลงั  

- การศกึษาดงูานใน
มหาวิทยาลยัที่ออก
นอกระบบแล้ว 
- การจดัประชมุชีแ้จง
แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

- เจ้าหน้าที่การเงิน บญัชี 
พสัด ุที่สงักดัหนว่ยงาน
ตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั 

- มีการปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณ 
พสัด ุการเงินและ
บญัชี  - การจดั

ประชมุสมัมนาระบบ
บญัชีกองทนุ 

- บริษัท โซลชูัน่คอน
เนอร์ ซึง่เป็นผู้พฒันา
ระบบงบประมาณ-
การเงิน-บญัชี-ต้นทนุ
กิจกรรม 

- มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการประกนั
คณุภาพ 5 ระบบ 

มีความตอ่เนื่อง 
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35 งานพฒันา 3 งาน 
ได้แก่  
- การสมัมนาให้
หนว่ยงานตา่งๆ  
เขา้ใจเกีย่วกบัระบบ 
PPBS 

 

- - ผู้บริหาร ผู้ อํานวยการ
กอง หวัหน้าฝ่าย และ
บคุลากรของหน่วยงาน
ตา่งๆ 
- ทบวงมหาวทิยาลยั
และสาํนกังบประมาณ 
 
 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

- มีการจดัทํางบประมาณ
เงินรายได้แบบ Result-
based budgeting ในปี 
2545 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 
ฝ่ายแผนและ
พฒันา 
 

- 

- มีการจดัทํางบประมาณ
เงินรายได้แบบ 
Performance based 
Budgeting ในปี 2546 

มีความตอ่เนื่อง 
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ตาราง  4   (ต่อ)  

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

 - การจดัทํา
งบประมาณเงินรายได้
แบบ Result-based 
budgeting 
- การจดัทํา
งบประมาณเงินรายได้
แบบ Performance 
based Budgeting 

       

36 - งานพฒันา 2 งาน 
ได้แก่  

มีการทดสอบ
ระบบบญัชี
พนกังาน
มหาวิทยาลยั 
และแก้ไข
โปรแกรม 

- ฝ่ายการคลงัและ
บคุลากร 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ กําลงัอยูใ่น
ระหวา่งการ
ทดสอบระบบ
บญัชีพนกังาน 

มีระบบบญัชีพนกังาน
มหาวิทยาลยั ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร กอง
คลงั  

- การแตง่ตัง้
คณะทํางานกําหนด
อตัราเงินเดือน
พนกังานมหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
- บริษัท โซลชูัน่คอน
เนอร์ ซึง่เป็นผู้พฒันา
ระบบบญัชีพนกังาน - การสร้างและพฒันา

ระบบบญัชีพนกังาน
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

มีความตอ่เนื่อง 116 
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โครงการที่ 

 

 
งานพัฒนา/งานเดมิ 

 
กลไก Monitor 

 
การมีส่วนร่วม 

 
คุณภาพผลผลติ 

 
ผลผลิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนการ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

- มีผู้ รับผิดชอบ คือ 

ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร กอง

คลงั  

37 งานพฒันา 3 งาน 

ได้แก่  

- การกําหนด

หลกัเกณฑ์การใช้และ

หาประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิของ

มหาวิทยาลยั 

- การพฒันาระบบ

บญัชีภาครัฐจาก

เกณฑ์เงินสดเป็น

เกณฑ์คงค้าง 

- การดําเนินการตาม

นโยบายการปฏิรูป

ระบบการบริหารการ

คลงัภาครัฐ 7 ด้าน

หลกั 

มีการประเมนิ

ความสมบรูณ์

ของระบบ 

มหาวิทยาลยั  ระบบยงัไมค่อ่ย    

สมบรูณ์ 

- มีหลกัเกณฑ์การใช้

และหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิของ

มหาวิทยาลยั 

- มีการเปลี่ยนระบบ

บญัชีภาครัฐจาก

เกณฑ์เงินสดเป็น

เกณฑ์คงค้าง 

- มีการดําเนินการตาม

นโยบายการปฏิรูป

ระบบการบริหารการ

คลงัภาครัฐ 7 ด้าน

หลกั 

 

มีความตอ่เนื่อง 
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หมายเหต ุ ช่องที่วา่งหมายถงึไมม่ีข้อมลูเพียงพอในการประเมิน

 
ตาราง  4   (ต่อ)  
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จากตาราง  4  สรุปได้ว่ามหาวิทยาลยัได้ดําเนินโครงการเพ่ือพฒันาการบริหารทรัพยากรและ
การเงินในช่วงปีการศกึษา 2542-2545 จํานวน 4 โครงการ ซึง่ภาพรวมของโครงการทัง้ 4 ได้สะท้อนให้
เห็นว่า มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการให้มีหน่วยงานที่บริหารทรัพยากรและการเงินอย่างเป็นอิสระ 
โดยใช้ระบบพนักงานของมหาวิทยาลยัแทนท่ีตําแหน่งราชการ ดงัจะเห็นได้จากโครงการสร้างและ
พฒันาระบบบญัชีพนกังานของมหาวิทยาลยั ซึ่งได้ทําการพฒันางาน 2 งาน ได้แก่ การแต่งตัง้
คณะทํางานกําหนดอตัราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั และการสร้างและพฒันาระบบบญัชี
พนักงานมหาวิทยาลัย โครงการนีมี้กลไกการติดตามโดยมีการทดสอบระบบบัญชีพนักงาน
มหาวิทยาลยัและแก้ไขโปรแกรม ซึง่การดําเนินโครงการมีความตอ่เน่ือง นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัยงัได้
ดําเนินการให้มีการนําระบบการจัดทาํงบประมาณแบบใหม่เข้ามาใช้แทนระบบงบประมาณ
แบบเดิม ดงัจะเห็นได้จากโครงการจดัทํางบประมาณแบบ PPBS และโครงการพฒันาระบบบญัชี
ต้นทนุเพ่ือการคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเตรียมการด้านการบริหารจดัการ
งบประมาณในมหาวิทยาลยันอกระบบ ซึ่งเป็นการพัฒนางานใหม่ขึน้มา และมีหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทําให้
มหาวิทยาลยัได้ทราบวา่แตล่ะหน่วยงานมีความต้องการให้มหาวิทยาลยัช่วยเหลือในด้านใดบ้าง  

นอกจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินการให้หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลยัสร้างและพัฒนาระบบการหารายได้ ดงัจะเห็นได้จากโครงการปรับปรุงการ
บริหารจดัการด้านการคลงัและทรัพย์สินให้เอือ้ต่อการพฒันามหาวิทยาลยัต่างๆ โดยเฉพาะด้านการ
หารายได้ ซึง่ได้พฒันางานใหมข่ึน้มา 3 งาน ได้แก่ การกําหนดหลกัเกณฑ์การใช้และหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั การพฒันาระบบบญัชีภาครัฐจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง และการ
ดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารการคลงัภาครัฐ 7 ด้านหลกั โดยโครงการนีไ้ด้มีการ
ตดิตามประเมินความสมบรูณ์ของระบบรวมทัง้มีการดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

ในการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาการบริหารทรัพยากรและการเงิน โครงการทัง้หมด
ดงักล่าวข้างต้น มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั และมี
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม บางโครงการกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ยงัไม่ค่อยต่อเน่ือง และยงัไม่มีโครงการท่ีสนบัสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 
5.  การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาโครงสร้างองค์กร 

 กรอบนโยบายด้านการพฒันาระบบบริหารและการพฒันาโครงสร้างองค์กร  มีโครงการ  7  
โครงการ คือ โครงการ  38 – 44 มีผลการประเมินดงัตาราง 5 
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ตาราง   5   การวิเคราะห์โครงการ 38 – 44 ด้านการพฒันาระบบบริหารและการพฒันาโครงสร้างองค์กร ตามมิตขิองการประเมิน 8 ด้าน  
 

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

38 งานพฒันา ได้แก่  - มหาวทิยาลยั และ

หนว่ยงานใน

มหาวิทยาลยั 

มีการจดัทํา

ระบบงานสาร

บรรณของ

มหาวิทยาลยัได้

ตามเป้าหมายที่

วางไว้ 

มีผู้ รับผิดชอบคือ - มีการประเมนิ

ความก้าวหน้า

ของโครงการ 

มีการขยายระบบงาน

สารบรรณจาก

สว่นกลางไปยงั

หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้

มหาวิทยาลยั 

โครงการจดัทําระบบ

ภาระงานและงานสาร

บรรณด้วย

คอมพิวเตอร์ 

- ฝ่ายบริหาร 

- ฝ่ายแผนและ

พฒันา - บริษัท โซลชูัน่คอน

เนอร์ - ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีความตอ่เนื่อง 

แตย่งัไมเ่สร็จสิน้

สมบรูณ์ 

39 งานพฒันา ได้แก่

โครงการจดัทํา พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลยัในกํากบั

ของรัฐ 

- - ฝ่ายวินยัและนิตกิาร โครงการประสบ

ความสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

ยกร่าง พ.ร.บ. ของ

มหาวิทยาลยัในกํากบั

ของรัฐ ได้ผา่นการ

พิจารณาจาก

คณะกรรมการกฤษฎีกา

แล้ว 

ไมม่ีผู้ รับผิดชอบ - 

- สํานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีความตอ่เนื่อง 
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40 งานเดมิ ได้แก่ ฝ่ายวนิยัและนิตกิาร โครงการยงัอยูใ่น

ระหวา่งการ

ปรับปรุง และยงั

ไมค่อ่ยประสบ

ความสําเร็จ

เท่าที่ควร 

 

- ไมม่ีผู้ รับผิดชอบ - - - 

โครงการปรับปรุง

ระเบียบข้อบงัคบั เพื่อ

ความคลอ่งตวั 

โปร่งใส และกระจาย

อํานาจ 
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ตาราง   5   (ตอ่)  

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

41 มีโครงการเพื่อพฒันา 

3 โครงการ คือ 

บคุลากรทกุคนใน

สํานกังานอธิการบดี 

และคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

- โครงสร้างการแบง่

สว่นราชการใหม่

ของสํานกังาน

อธิการบดีมีความ

คลอ่งตวั และมี

ประสทิธิภาพมาก

ขึน้ 

มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ 

มีแผนการตรวจ

ตดิตามการ

พฒันาคณุภาพ 

และการเตรียม

ระบบ ISO ของ

สํานกังาน

อธิการบดี 

- มีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

ตดิตามระบบ

คณุภาพ และ

ทีมผู้ตรวจ

ตดิตาม 

- สํานกังานอธิการบดี

มีการแบง่สว่นราชการ

ใหม ่เป็น 8 กอง 21 

ฝ่าย 

 

- โครงการของ

สํานกังาน

อธิการบดีมี

ความตอ่เนื่อง 

1) โครงการพฒันา

ระบบคณุภาพภายใน

สํานกังานอธิการบดี 

ฝ่ายแผนและ

พฒันา 

- สํานกังานอธิการบดีมี

กระบวนการพฒันา

คณุภาพตามระบบ ISO 

- 

2) โครงการจดัทํา

รายงานการศกึษา

ตนเอง 

- มีการตรวจ

ประเมิน

คณุภาพตาม

ข้อกําหนดของ 

ISO 9002 

- โครงการของคณะ

พยาบาลศาสตร์

บรรลผุลตามแผนที่

วางไว้ 

- คณะพยาบาล

ศาสตร์มีการจดัทํา

โครงการเพื่อพฒันา

คณุภาพ 2 โครงการ 

3) โครงการสมัมนา

เชิงปฏิบตักิาร 5 ส 

โครงการของ

คณะพยาบาล

ศาสตร์เสร็จสิน้

ภายใน

ระยะเวลาที่

กําหนด 
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- 42 มีโครงการเพื่อพฒันา 

7 โครงการ 

บางโครงการมี

การประเมนิผล

การดําเนินงาน

และความสําเร็จ

ของโครงการ 

- หนว่ยงานใน

มหาวิทยาลยั 7 

หนว่ยงาน  

โครงการสว่นใหญ่

ประสบความสําเร็จ

ด้วยดีและเป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ 

 

- มีโครงการเพื่อพฒันา

ทัง้หมด 7 โครงการ 

มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ 

- มีการสร้างร่วมมือกบั

หนว่ยงานภายนอกทัง้

ภาครัฐและเอกชน 

ทกุคณะ/

สถาบนั/สํานกั - สถาบนัการศกึษา

ตา่งประเทศ 

- หนว่ยงานภายนอก

ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

- มีการสร้างร่วมมือกบั

สถาบนัการศกึษา

ตา่งประเทศ 

มีความตอ่เนื่อง

และได้รับการ

ยอมรับจาก

หนว่ยงานและ

บคุคลภายนอก 
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โครงการที่ 

 

 
งานพัฒนา/งานเดมิ 

 
กลไก Monitor 

 
การมีส่วนร่วม 

 
คุณภาพผลผลติ 

 
ผลผลิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนการ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

43 มีโครงการเพื่อพฒันา 14 
โครงการ จาก 14 
หน่วยงาน 

สว่นใหญ่มีการ
ประเมินและ
ตดิตาม
ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

- ทกุหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั 
- ผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก 

- หลายหน่วยงาน
ได้รับการตรวจสอบ
คณุภาพภายในแล้ว 
- บางหน่วยงานได้รับ
การตรวจสอบคณุภาพ
ภายนอกแล้ว 
- บคุลากรมีความ
ตื่นตวัในการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 
- โครงการสว่นใหญ่
ประสบความสําเร็จ
และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
- บคุลากรมีความรู้
และประสบการณ์ด้าน
การประกนัคณุภาพ
มากขึน้ 

- มีโครงการเพื่อตดิตาม
ตรวจสอบการประกนั
คณุภาพใน 14 หน่วยงาน 
- มีคูม่ือ ดชันี เกณฑ์การ
ประเมินคณุภาพ และ
ฐานข้อมลูสําหรับการ
ตดิตามตรวจสอบการ
ประกนัคณุภาพ 
- หลายหน่วยงานได้
จดัทํา SSR และมี
กระบวนการรวมทัง้ระบบ
ในการตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษา 
- มีการพฒันาบคุลากร
ด้านการประกนัคณุภาพ 

มีผู้ รับผิดชอบ คือ 
ฝ่ายวิชาการ 

บางหน่วยงานมี
การจดัทําแผนกล
ยทุธ์/แผนการ
ตดิตามตรวจสอบ
การประกนั
คณุภาพ รวมทัง้
จดัตัง้
คณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินงาน 

มีความตอ่เนื่อง 
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- มีผู้ รับผิดชอบ คือ
สว่นงานในกํากบั
ของมหาวิทยาลยั 

มีสว่นงานในกํากบัของ
มหาวิทยาลยัรวม 10 
หน่วยงาน 

ไมม่ีการประเมิน
คณุภาพของงาน 

44 งานเดมิ - หน่วยงานของ
มหาวิทยาลยั 10 
หน่วยงาน 

มีความตอ่เนื่อง 

หมายเหต ุ ช่องที่วา่งหมายถงึไมม่ีข้อมลูเพียงพอในการประเมิน

 
ตาราง  5   (ตอ่) 



 122 

จากตาราง  5  สรุปได้ว่ามหาวิทยาลยัได้ดําเนินโครงการเพ่ือพฒันาระบบบริหารและการ

พฒันาโครงสร้างองค์กรในช่วงปีการศกึษา 2542-2545 จํานวน 7 โครงการ ซึง่ภาพรวมของโครงการ

ทัง้ 7 ได้สะท้อนให้เห็นวา่ มหาวิทยาลยัได้มีการดําเนินการเพ่ือการปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ดังจะเห็นได้จากโครงการจัดทํา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งโครงการ

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และยกร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว นอกจากนีย้งัมีโครงการเตรียมการนําร่องต่างๆ เพ่ือก้าว

ไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ ซึง่มีสว่นงานในกํากบัของมหาวิทยาลยัรวม 10 หน่วยงาน  

นอกจากการดําเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐแล้ว  มหาวิทยาลยั

ยงัได้จดัให้มีระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานในระดบัต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ดงัจะ

เห็นได้จากโครงการติดตามตรวจสอบการประกันคณุภาพของคณะ/สถาบนั/สํานกั ซึ่งมีการพฒันา

โครงการใหม่จํานวน 14 โครงการย่อยจากความร่วมมือของ 14 หน่วยงานในมหาวิทยาลยั และจาก

การประเมินติดตามผลการดําเนินงานพบว่า โครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จและเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ หลายหน่วยงานได้รับการตรวจสอบคณุภาพภายในและภายนอกแล้ว บคุลากรมี

ความต่ืนตวั มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษามากขึน้ นอกจากนีย้งัเกิด

การพฒันาระบบและกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาขึน้ในหลายหน่วยงาน  

มหาวิทยาลยัยงัได้ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงระบบบริหารและโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากโครงการรือ้ปรับระบบโครงสร้างของหน่วยงานสนบัสนนุวิชาการ

ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ สํานกังานอธิการบดี สํานกังานคณบดี/สํานกั/สถาบนั เพ่ือดําเนินการประกนั

คณุภาพตามระบบ ISO 9002 ซึง่มีการจดัทําโครงการใหม่ 3 โครงการย่อย นอกจากนีย้งัมีโครงการ

จดัทําระบบภาระงานและงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ ซึง่จากการประเมินผลการดําเนินงานพบว่า 

โครงการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สํานกังานอธิการบดีมีการแบ่งส่วนราชการใหม ่

และมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามระบบ ISO รวมทัง้มีการขยายระบบงานสารบรรณจาก

สว่นกลางไปยงัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้มหาวิทยาลยั  

ด้านการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มหาวิทยาลัยได้ดําเนิน

โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ เพ่ือความคล่องตัว โปร่งใส และกระจายอํานาจ แต่จากการ

ประเมินผลการดําเนินงาน พบว่าโครงการยงัไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร นอกจากโครงการ

ต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลยัได้จดัให้มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดงัจะเห็นได้

จากโครงการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนในการผลิตบณัฑิตและใน

ภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลยั ซึง่มีโครงการเพ่ือพฒันา 7 โครงการย่อยจากความร่วมมือของหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลยั 7 หน่วยงาน สถาบนัการศกึษาต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ซึง่จากการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการสว่นใหญ่ประสบความสําเร็จด้วยดีและเป็นไป
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ในการดําเนินงานตามนโยบายการพฒันาระบบบริหารและการพัฒนา  โครงสร้างองค์กร

โครงการส่วนใหญ่มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม บางโครงการกลไก  การติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานยังไม่ค่อยต่อเน่ือง และโครงการท่ีเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนและ

สถาบนัการศกึษาตา่งประเทศยงัมีน้อย 

 
6.  การประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 

ทัง้ในและต่างประเทศ 
 การประเมินผลการดําเนินงานของกองวิเทศสมัพนัธ์ในครัง้นี ้ มีรูปแบบการประเมินแบบมี

ส่วนร่วมโดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารท่ีดแูลงานกองวิเทศสมัพนัธ์ในช่วงปีการศกึษา  2543 – 2546  

และปีการศกึษา  2546- ปัจจบุนั  รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีในกองวิเทศสมัพนัธ์  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน  

หลงัจากการสมัภาษณ์ได้ดําเนินการสรุปข้อมลูจากการสมัภาษณ์  ตามกําหนดกรอบการสรุปผลการ

ประเมินดงันี ้

6.1  งานพฒันาหรืองานภาระเดมิ 

6.2 กลไกการตรวจสอบ 

6.3 การมีสว่นร่วม 

6.4 คณุภาพงาน 

6.5 ผลลพัธ์และผลกระทบของงาน 

6.6 บคุลากรท่ีรับผิดชอบ 

6.7 การปฏิบตังิานตามแผนงาน/โครงการ 

6.8 การทําให้องค์กรยอมรับ  และทําตอ่เน่ืองแม้มีการเปล่ียนผู้บริหาร 

 

ซึง่ในแตล่ะหวัข้อจะมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
6.1 งานพัฒนาหรืองานภาระเดมิ 

กองวิเทศสมัพนัธ์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกั  ดงันี ้

6.1.1  ส่งเสริมสนับสนุนและสนองนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา

การศกึษาให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาของการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

6.1.2  ประสานและอํานวยความสะดวก  ให้บริการ  และงานพิธีการตา่งประเทศ 
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6.1.3  จดัทําโครงการร่วมกบัตา่งประเทศ 

6.1.4  ประสานและดําเนินงานเก่ียวกบัการจดัประชมุ สมัมนา  และจดักิจกรรมระดบั

นานาชาต ิ

6.1.5  ปฏิบตังิานและสนบัสนนุงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

จะเห็นได้วา่หน้าท่ีหลกัของกองวิเทศสมัพนัธ์คือการประสานและอํานวยความสะดวกใน

การประสานงานระหวา่งภายในมหาวิทยาลยักบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศรวมถึงงานพิธีการตา่ง ๆ  ท่ี

มีสว่นเก่ียวข้องกบัการประสานงานกบัตา่งประเทศ  เช่น  การร่างสญัญาหรือข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง

คณะกบัมหาวิทยาลยัหรือองค์กรในตา่งประเทศ   ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร  ท่ีกลา่ว

ว่า “หน้าที่หลกัคือการประสานงาน  เมื่อคณะเสนอความต้องการมา  เราก็จะไปติดต่อให้ในระดบั

มหาวิทยาลยัเพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือกนัในระดบัคณะ”  การติดตอ่ประสานงานของกองวิเทศสมัพนัธ์

จะมีการประสานงานทัง้ภายในมหาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยักบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ  ซึง่การ

ประสานงานกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศนัน้  มีรูปแบบการประสานงาน 2 รูปแบบคือ 

1.  การประสานงานโดยการติดตอ่ผ่าน E-mail  เม่ือคณะเสนอความต้องการ  และให้

กองวิเทศสมัพนัธ์ดําเนินการประสานงาน  ทางกองวิเทศสมัพนัธ์จะพิจารณามหาวิทยาลยัในคูส่ญัญา

ก่อน  แล้วก็จะประสานงานผ่านทาง E-mail  ก่อน  ซึง่การประสานงานรูปแบบนีเ้ป็นจดุแข็งเน่ืองจาก  

ลดต้นทนุ  ลดคา่ใช้จ่ายได้มาก  แตจ่ดุออ่นของการใช้ E-mail คือปัญหาเก่ียวกบังานสารบรรณ  ดงัคํา

สมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร ท่ีกลา่วถึงการใช้ E-mail ในการติดตอ่ประสานงานไว้ว่า “ ส่วน

ใหญ่จะใช ้E-mail  คยุกนั  แต่ทําใหเ้กิดความยุ่งยากของงานสารบรรณของกองวิเทศสมัพนัธ์” 

2.  การประสานงานโดยการลงไปตดิตอ่เอง  จะใช้ในกรณีท่ีเป็นเบือ้งลกึ มีความเร่งดว่น 

หรือเกิดปัญหาการตดิตอ่ทาง E-mail  ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร ท่ีกลา่วถึงการลงไป

ติดต่อกบัมหาวิทยาลยัเอง  “ในกรณีเบื้องลึกแล้ว  เขาตอ้งการทีจ่ะให้เราร่างสญัญา ส่วนใหญ่เราจะ

พยายามใหเ้ขาส่งสญัญาทาง E-mail  ในบางครั้งถ้ามีปัญหา คือ เขากําลงัจะตดังบประมาณ  เรา

ตอ้งไปเจรจาขอเร่ืองงบประมาณของเรา  ซ่ึงมนัตอ้งเป็นผลกระทบกบัเราแน่นอน  ถ้าเรานัง่คอย E-

mail  อย่างเดียวก็ไม่ได ้  เราก็จะตอ้งไป  บางทีมีคู่แข่ง เช่น มหาวิทยาลยัอืน่เขาอยากไดเ้หมือนเรา  

และส่วนใหญ่ทีไ่ปในกรณีฉกุเฉินจริง  เหตจํุาเป็นจริง  ถา้ไม่ไปแลว้เกิดความเสียหาย  อีกกรณีหน่ึงคือ  

เป็นสญัญาใหม่  เราร่างเสร็จพยายามเชิญอธิการบดีแต่มาไม่ได้  อธิการบดีเราก็ไปไม่ได้  เราก็ต้อง

แบกสญัญาไปใหเ้ขาเซ็น” 

ทัง้นีใ้นการดําเนินการประสานงานนัน้  สว่นหนึ่งก็ขึน้อยู่กบัความต้องการของคณะตา่ง 

ๆ  ท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพของตนในเร่ืองใด  กองวิเทศสัมพันธ์ก็จะเข้าไปช่วยเหลือตัง้แต่ต้น

จนกระทัง่สิน้สดุโครงการ  ซึง่ทกุครัง้กองวิเทศสมัพนัธ์ก็จะให้แตล่ะคณะได้เรียนรู้ไปพร้อมกนัด้วย  แต่

ในบางกรณีกองวิเทศสมัพนัธ์ก็ต้องพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
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6.2 กลไกการ Monitor 
 กลไกการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการตา่ง ๆ  นัน้  จะอยู่ท่ีแตล่ะคณะ เน่ืองจากกอง

วิเทศสมัพนัธ์จะทําหน้าท่ีในการติดต่อประสานงานให้  เม่ือแต่ละคณะมาขอความช่วยเหลือท่ีกอง

วิเทศสมัพนัธ์  และคณะจะสง่รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของโครงการในแตล่ะปี  กองวิเทศสมัพนัธ์

จะทําหน้าท่ีรวบรวม  ซึ่งถ้าหากแต่ละคณะไม่ส่งรายงาน  ก็เป็นผลกระทบโดยตรงต่อการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ    ส่วนในโครงการพิเศษต่าง ๆ  ท่ีกองวิเทศสมัพันธ์รับผิดชอบ

โดยตรงนัน้  เม่ือสิน้สดุโครงการก็จะมีการสรุปผลตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคลากรในกอง

วิเทศสมัพนัธ์ 

 สว่นในปัญหาการตรวจสอบและการติดตาม   โดยกองวิเทศสมัพนัธ์จะให้แตล่ะคณะมีการสง่

รายงานผล  ตามคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร  “เราติดตามไดใ้นระดบัหน่ึง  บางครั้งบาง

คณะมีความร่วมมือทีดี่  มีการส่งรายงานผล  แต่บางคณะติดตามอย่างไรก็ไม่ตอบ  ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่

เหมือนกนั”  ดงันัน้จากการสมัภาษณ์พบถึงปัญหาในการติดตามและการตรวจสอบการดําเนินงาน

ของกองวิเทศสมัพนัธ์ คือ  การประสานงานภายในระหวา่งคณะกบักองวิเทศสมัพนัธ์   ดงัคํากลา่วของ 

ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร   “การติดตามหลายครั้งทําให้ขาดขัน้ตอนการทํางาน เช่น  สมมติว่าเราส่ง

อาจารย์ไปเรียน  เมื่ออาจารย์เรียนจบแล้วเราไม่ไดร้ับรายงานอีกเลย  หลงัจากทีส่่งไปแล้ว  รายงาน

มนัจะไปอยู่อีกฝ่ายหน่ึง  ตรงนีเ้ราขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลยัเอง”  หรือ

ในเร่ืองของการจดัสง่เอกสารภายในมหาวิทยาลยั ดงัคํากลา่วของเจ้าหน้าท่ีในกองวิเทศสมัพนัธ์ท่ีพดู

ถึงเร่ืองการจดัส่งเอกสาร  “ ปัญหาเร่ืองการจดัส่งเอกสาร/หนงัสือเวียนให้แต่ละคณะทราบ  แต่ก็

พบว่าบางคณะมีปัญหาว่าเราส่งหนงัสือให้ช้า  ซ่ึงจริง ๆ  แล้ว  เรามีระบุวนัที่ส่งหนงัสือเวียนใน

เอกสาร  ซ่ึงล่าชา้นัน้ไม่ไดเ้กิดจากเรา  แต่ไม่รู้เหมือนกนัว่าชา้เพราะอะไร  เกิดปัญหาตรงจดุไหน” 

 จากปัญหาดงักล่าว  กองวิเทศสมัพนัธ์มีแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการให้เจ้าหน้าท่ีของ

กองวิเทศสมัพันธ์เข้าไปชีแ้จงหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยตรงในคณะท่ีมี

ปัญหา  ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร   “การประสานงานภายในเมือ่เกิดปัญหา  เมือ่ไม่

เกิดปัญหาเราก็ไม่ก้าวก่าย  แต่ถา้เกิดปัญหาเขาจะว่ิงมา  และเคยเกิดกรณีทีว่่าเร่ืองไดดํ้าเนินการไป

ตามสญัญาที่วางไว้  เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของอีกฝ่ายไม่ได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้  เราต้องส่ง

เจ้าหนา้ทีข่องเราลงไปเคลียร์กบัเจ้าหนา้ทีอี่กฝ่ายหน่ึงเป็นการภายใน  เพือ่ใหล้ลุ่วงไป”   

 แม้ว่าทางกองวิเทศสมัพนัธ์จะมีหน้าท่ีหลกัในการประสานงาน  แต่ถ้าหากในแต่ละคณะซึ่ง

เป็นผู้ ดําเนินโครงการเองไมว่า่จะเป็นเร่ืองหลกัสตูร  การวิจยั  หรือการพฒันาบคุลากรของคณะ  ซึง่ใน

ส่วนความก้าวหน้าของโครงการจะอยู่ในแต่ละคณะ  ดังนัน้หากมีการส่งสรุปโครงการหรือ
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6.3 การมีส่วนร่วม 
 การมีสว่นร่วมของกองวิเทศสมัพนัธ์ในการดําเนินโครงการตา่ง ๆ  เป็นลกัษณะการมีสว่นร่วม

ของคณะต่าง ๆ  ในการส่งโครงการเพ่ือให้กองวิเทศสมัพนัธ์เป็นผู้ติดต่อประสานงาน  โดยการออก

หนงัสือราชการ  หนงัสือรับรอง  การติดต่อกบัองค์กรในต่างประเทศ  การติดต่อประสานงานระหว่าง

มหาวิทยาลยัเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในระดบัคณะ    รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนของกอง

วิเทศสมัพนัธ์  กองวิเทศสมัพนัธ์ได้ให้แตล่ะคณะมีสว่นร่วมในการจดัทําแผน ดงันี ้

6.3.1 การออกเอกสารเพ่ือให้ตวัแทนของแต่ละคณะมาร่วมประชุม  แต่การดําเนินการ

ดงักลา่วไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์  เน่ืองจาก  ตวัแทนของแตค่ณะท่ีมาประชมุจะไมซ่ํา้กนัในแตล่ะครัง้  

ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเน่ืองส่วนใหญ่ตวัแทนท่ีมาก็จะพูดถึงแต่ปัญหาแต่ไม่พูดถึงแผน  ดงัคํา

สมัภาษณ์ของ ดร.สุทัสสี  สมุทรโคจร  “มีเอกสารออกไป  ทีแรกเราก็จะมีคณะกรรมการกองวิเทศ

สมัพนัธ์ ซ่ึงแต่ละคณะจะส่งผู้แทนมาประชุม  ผู้แทนมาประชุมไม่ซ้ําหน้า  เมื่อมาทุกครั้งจะพูดถึง

ปัญหาแต่ไม่ได้พูดถึงแผน  ในที่สุดก็ไปไม่รอดก็เลยหยุดการประชุม  แต่การประชุมดีที่ว่าได้รับรู้

ปัญหา  แต่ปัญหาเป็นปัญหาซ้ําซ้อน  แลว้ปัญหาแกไ้ปเรียบร้อยแลว้แต่เอามาพดูซ้ําอย่างเดิม” 

6.3.2 การจัดเจ้าหน้าท่ีไปเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลมา

กําหนดแผนและปรับปรุงพฒันางาน  และได้จดัทําเป็น CD บทบาทหน้าท่ีและแผนของคณะอย่างย่อ 

ๆ  ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุทัสสี  สมุทรโคจร “เราเคยส่งผู้เชี่ยวชาญออกไปสมัภาษณ์ทุกคณะ  

เพื่อที่จะไปถามว่า ทิศทางนโยบายของแต่ละคณะโดยเฉพาะอย่างย่ิงของกองวิเทศสมัพนัธ์  เขา

ตอ้งการอะไร  อยากไดอ้ะไร  อยากทําอะไร  ใช้เวลา 1 ปี  ก็ยงัรวบรวมไม่ครบ ในทีส่ดุก็จดัทํา CD 

พูดถึงบทบาทหนา้ทีแ่ละแผนอะไรของคณะอย่างย่อ ๆ สําหรับเอาไปแจกจ่ายแนะนําให้กบัเมืองนอก

รู้”  

6.3.3 การให้คณะมีสว่นร่วมในการจดัทําแผน  กองวิเทศสมัพนัธ์จะให้ทางคณะกําหนดแผนท่ี

สอดคล้องกบัแผนแม่บทของมหาวิทยาลยั  ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร  “ วางแผนแต่

ละปีเราวางแผนตามแผนแม่บท  แต่ในขณะเดียวกนัเราก็ตอ้งมีความร่วมมือระดบัคณะ  บางครั้งเรา

ตอ้งขอแผนตัง้แต่ตน้ปีเพือ่ทีจ่ะมาวางแผน  เขาใหไ้ม่ได ้ บางทีใหเ้รามา 1 เดือน  ก็ O.K  ว่าตอ้งการ

อย่างนี้  เราต้องมีข้อมูลต่าง ๆ  ไว้ให้พร้อมเสมอ  ว่าไปก็เป็นหน้าที่หลกัของกองวิเทศสมัพนัธ์  ที่

จะตอ้งช่วยประสานงานใหง้านสําเร็จลลุ่วงไปในระดบัมหาวิทยาลยั  และระดบัคณะ” 

 นอกจากการมีส่วนร่วมในด้านการจัดทําแผนแล้ว  กองวิเทศสัมพันธ์ยังมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานโครงการพิเศษต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และยังมีส่วนร่วมในการประสานงานระดับ

นโยบายต่างประเทศ  โดยภายใต้การดแูลของอธิการบดี รศ.ดร.คณุหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ  ซึ่งมี
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6.4 คุณภาพของผลผลิต 
เร่ิมจากวิสยัทศัน์ของกองวิเทศสมัพนัธ์ ซึง่มีความมุ่งหวงัเพ่ือเป็นหน่วยงานชัน้นําท่ีสามารถ

เป็นกําลงัของมหาวิทยาลยัในเร่ืองของการต่างประเทศได้ วิธีการต่างๆถกูนํามาใช้เพ่ือให้การติดต่อ

ประสานงานบรรลผุลสําเร็จ มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ E-mail  

การติดตอ่ด้วยตนเองในกรณีท่ีจําเป็น นอกจากนีก้ารปฏิบตัิงานตามแผนงานหรือโครงการตา่งๆอยู่ใน

ระดบัท่ีบรรลผุลสําเร็จ ถึงแม้จะไม่ครบ 100% เพราะมีข้อจํากดัเร่ืองศกัยภาพของแต่ละคณะท่ีไม่

สามารถจะดําเนินการได้ตามนโยบายหลกัของมหาวิทยาลยั ซึง่ก็จะมีการชะลอโครงการย่อยเหลา่นัน้

แต่ในระดบัแผนยุทธศาสตร์หลกัก็ยงัคงไว้ และพยายามสานต่อโครงการเม่ือคณะเหล่านัน้  มีความ

พร้อมในการดําเนินการ 
6.5 ผลผลิต 

 ด้วยลกัษณะงานของกองวิเทศสมัพนัธ์เป็นงานท่ีจะต้องติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรตา่งๆทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดช่วงเวลานบัตัง้แตปี่ 2543 ถึง 2546 กองวิเทศสมัพนัธ์ได้ให้ความ

ร่วมมือกบัคณะต่างๆในมหาวิทยาลยั องค์กรทางการศึกษาอ่ืนๆทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ใน

การดําเนินงานโครงการตา่ง ๆ รวมทัง้สิน้จํานวน 53 โครงการ ซึง่แบง่เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

1. กลุม่โครงการท่ี 46 ความร่วมมือในด้านการจดัทําหลกัสตูร จํานวน 19 โครงการ 

2. กลุม่โครงการท่ี 47 ความร่วมมือในด้านการทําวิจยั จํานวน 9 โครงการ 

3. กลุม่โครงการท่ี 48 การสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งองค์กร จํานวน 25 โครงการ 

รายละเอียดการดําเนินโครงการ ในช่วงระหว่างปีการศกึษา 2543- 2546  ท่ีกองวิเทศสมัพนัธ์ 

ได้มีสว่นร่วมในการประสานงานและดําเนินโครงการดงัตาราง 6 
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ตาราง 6  แสดงจํานวนโครงการระหวา่งปี 2543 - 2546 
 

 

ลําดบั 
 

โครงการหลกั 
จํานวนโครงการในระดบัคณะ/กอง (โครงการ) 

ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

1 การจดัหลกัสตูรนานาชาตร่ิวมกบัสถาบนั 4 9 3 4 
 ชัน้นําในตา่งประเทศ     

2 การสง่เสริมการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัใน - 3 3 4 
 มหาวิทยาลยัชัน้นําในตา่งประเทศ     

3 การสง่เสริมการรับและการแลกเปล่ียนนิสติ 1 2 1 4 
 กบัตา่งประเทศทัง้ในหลกัสตูรปกตแิละ     
 หลกัสตูรนานาชาต ิ     

4 การสง่เสริมความร่วมมือกบั
สถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศใน
กิจกรรมและกิจการตา่ง ๆ 

 
 
- 

 
 

10 

 
 

3 

 
 

5 

  

จากตาราง 6  เป็นการพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานของกองวิเทศสมัพนัธ์  ซึ่ง

โครงการท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปี  บางโครงการมีการรายงานผลต่อเน่ือง บางโครงการเป็นโครงการใหม่ท่ี

จดัทําขึน้ในแต่ละปี  ผู้ รับผิดชอบโครงการ  ประกอบด้วย  คณะตา่ง ๆ  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  

กองวิเทศสมัพนัธ์  และบณัฑิตวิทยาลยัจะพบวา่  ผลการดําเนินโครงการมีดงันี ้

6.5.1 บางโครงการมีการหยุดชะงัก หรือไม่มีการดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง  เช่น 

โครงการเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา(ภาษาอังกฤษ)ของคณะพลศึกษา  เน่ืองจากมีจํานวน

ผู้สมคัรน้อยในปีการศกึษา 2543  จึงดําเนินการประชาสมัพนัธ์ตอ่  ในปีการศกึษา  2544  ได้จดัทํา

หลกัสตูรร่วมกบัสถาบนัชัน้นําในตา่งประเทศ  ก็มีคนสมคัรจํานวนน้อย  จงึไมไ่ด้ดําเนินการตอ่  

6.5.2 บางโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  เช่น โครงการจัดทํา

หลกัสตูรนานาชาติร่วมกบัสถาบนัชัน้นําในต่างประเทศ ของคณะเภสชัศาสตร์  หรือโครงการพฒันา

หลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในประเทศแคนาดา Memorial  University of  Newfoundland (MUN)  ของ

สถาบนัวิจยัฯ  เป็นต้น   

จะเห็นได้วา่  โครงการท่ีคณะ/สถาบนั /กอง  นําเสนอมายงักองวิเทศสมัพนัธ์  มีทัง้โครงการท่ี

มีการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง  และโครงการท่ีหยดุชะงกัหรือไม่ได้ดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง  ทัง้นีท้าง

คณะ/สถาบนั/กอง  ควรมีการรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอปุสรรคให้ทางกองวิเทศสมัพนัธ์  เพ่ือ

ใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการประสานงานหรือตดิตอ่กบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศตอ่ไป 
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ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร. สทุสัสี  สมทุรโคจร  ในเร่ืองการปฏิบตัิตามแผนของกองวิเทศ

สมัพนัธ์  “การปฏิบติัตามแผนไดห้มด  แต่ว่าจะไม่เต็มร้อย  ไม่เต็มสกัแผน  เพราะว่าบางอย่างในเร่ือง

ของการรบัสมคัรนกัศึกษาต่างชาติใหไ้ดถึ้ง 100  คน  แต่ทําไม่ได ้ คือสามารถเพ่ิมนกัศึกษาใหไ้ดเ้ป็น 

Double  แต่ทําไม่ไดเ้นือ่งจากมีข้อจํากดัในการจดัการหน่วยกิต  ในการตรวจสอบคณุสมบติัของ

นกัเรียนทีเ่ข้ามาสอบทีเ่ป็นปัญหาอย่างย่ิง คือนกัศึกษาต่างชาติตอ้งมาเรียนเป็นภาษาไทย   คณะไม่

สามารถรองรับนกัศึกษาได ้ ไม่สามารถเปิดโปรแกรมทีส่อนภาษาองักฤษลว้น ๆ ได ้ จึงเปลีย่นมาจดั

สอนภาษาไทยให้กบันกัศึกษาต่างชาติทีจ่ะมาเป็นนกัศึกษาของ  มศว  โครงการนีไ้ดผ้ลค่อนข้างดี  

เราใชวิ้ธีนีก็้สามารถรบันกัศึกษาไดม้ากข้ึน” 
6.6 ผู้รับผิดชอบ 
ขอบขา่ยความรับผิดชอบของกองวิเทศสมัพนัธ์ในปัจจบุนั 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

   *รศ. ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ 

ผู้ อํานวยการกองวิเทศสมัพนัธ์ 

   * ดร.ปานพิมพ์ เชือ้พลากิจ 

1) หวัหน้างานความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 

* นางสาวเนตรดาว ณ พทัลงุ 

2) หวัหน้างานพิธีการตา่งประเทศ 

* นางสาวอมัพิกา หลอ่หลอม 

3) หวัหน้างานโครงการพิเศษนานาชาต ิ 

* นางสาวปราณี บรุะคํา 

บคุลากรท่ีรับผิดชอบงาน แบง่เป็นโซนตา่งๆดงันี ้

งานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 (1) เอเชีย 

• ญ่ีปุ่ น (นางสาวปราณี บรุะคํา) 

• เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ “อาเซียน” (นางสาวอมัพิกา หลอ่หลอม) 

• เอเชียกลาง/ใต้ (นางสาวมาลนิ  เดชตศิกัดิ)์ 

(2) ยโุรป จีน ละตนิอเมริกา (นายสมพงษ์  วรรธนภาคย์) 

(3) อเมริกาและเกาหลี (นายธนินท์ ชะออน) 

(4) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (นางสาวเนตรดาว ณ พทัลงุ) 

(5) องค์การระหวา่งประเทศ(นางสาวมาลนิ  เดชตศิกัดิ/์นางบปุผชาต ิตรีทศ) 

งานพิธีการตา่งประเทศ (บคุลากรทกุคน) 
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งานนกัศกึษาตา่งชาต ิ(นางสาวปราณี บรุะคํา) 

งานลกูจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ(นางสาวเนตรดาว ณ พทัลงุ/นางสาวมาลนิ  เดชตศิกัดิ)์ 

งานผู้ เช่ียวชาญชาวตา่งประเทศ(นางสาวปราณี บรุะคํา) 

งาน ISO (นางสาวอมัพิกา หลอ่หลอม/นางสาวเนตรดาว ณ พทัลงุ) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการประหยดัพลงังาน(นางสาวเนตรดาว ณ พทัลงุ) 

งานโครงการพิเศษนานาชาต ิ

• โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรไทยกับสถาบันอุดมศึกษา

ตา่งประเทศ       U-MAP (นางสาวเนตรดาว ณ พทัลงุ) 

• โครงการ Thailand – Australia Science Project – TASEAP (นางสาวเนตรดาว 

ณ พทัลงุ) 

• โครงการ Thai University Administrators Shadowing- TUAS (นางสาว

อมัพิกา หลอ่หลอม) 

• โครงการให้นักวิชาการไทยท่ีอยู่ต่างประเทศกลับมาพัฒนาอุดมศึกษาไทย  

ATPAC-ATPIJ –ATPER (นางสาวอมัพิกา หลอ่หลอม) 

งานสารบรรณและพสัด ุ(นางบปุผชาต ิตรีทศ) 

งานบคุคล (นางสาวปราณี บรุะคํา) 

งานเลขานกุาร (นายธนินท์ ชะออน/นางบปุผชาต ิตรีทศ) 

งานการเงินและบญัชี (นางสาวอมัพิกา หลอ่หลอม/นางสาวปราณี บรุะคํา) 

โครงการอบรมภาษาองักฤษ (นางบปุผชาต ิตรีทศ) 

Visitor’ s Residence (นางบปุผชาต ิตรีทศ) 

 สว่นในช่วงปีการศกึษา 2543 – 2546 เป็นช่วงท่ีท่านอธิการบดีเป็นคนดแูลงานกองวิเทศ

สมัพนัธ์  และปัจจบุนัผู้ ท่ีดแูลกองวิเทศสมัพนัธ์คือท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ด้วยภาระงานของ

กองวิเทศสมัพันธ์ท่ีมีจํานวนมาก  แต่บุคลากรในกองวิเทศสัมพันธ์มีจํานวนท่ีจํากัด  แต่ก็มีระบบ

บริหารจดัการภายในท่ีดี  ทําให้งานมีระบบและดําเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

 6.6.1 ศกัยภาพของบคุลากร    บคุลากรในกองวิเทศสมัพนัธ์มีจํานวน 9  คน  ลาศกึษาตอ่  1 

คน  แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภาระงาน  เช่น  งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  จะแบ่งเขต

รับผิดชอบ  โซนเอเชีย  ประเทศญ่ีปุ่ น (นางสาวปราณี บรุะคํา)  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ “อาเซียน” 

(นางสาวอมัพิกา หลอ่หลอม)  เอเชียกลาง/ใต้ (นางสาวมาลิน  เดชติศกัดิ์)  เป็นต้น  ซึง่บคุลากรแตล่ะคน

รับผิดชอบภาระงานหลายอย่าง  ยกตวัอย่างเช่น  คณุเนตรดาว  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเช่น  งานความ

ร่วมมือต่างประเทศ โซนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  งานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  ISO  

เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการประหยดัพลงังาน งานโครงการพิเศษ   เป็นต้น  ซึง่แสดงให้เห็นว่า
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 6.6.2 การทํางานเป็นทีม  เน่ืองจากบคุลากรของกองวิเทศสมัพนัธ์มีจํานวนน้อย  แต่ภาระ

งานค่อนข้างมาก  ดงันัน้ในการทํางาน  จะเป็นการทํางานเป็นทีม  แม้จะมีหวัหน้างาน  แต่บางงาน

อาจให้ลกูน้องหรือเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนท่ีอยูใ่นกองวิเทศสมัพนัธ์มาเป็นหวัหน้างาน/โครงการ  เพ่ือให้ทกุคน

ได้แสดงความสามารถในการทํางาน  ดงัคําสมัภาษณ์ของ  ดร.ปานพิมพ์ เชือ้พลากิจ กลา่วไว้วา่  “คณุ

เนตรนภาเป็นหัวหน้างานความร่วมมือกับต่างประเทศ  หากจะมีการดําเนินการร่วมมือกับ

ต่างประเทศ  ซ่ึงจดัทําเอกสารเสนอต่อท่านรองอธิการบดี  เห็นชอบ  ต่อจากนัน้คุณเนตรดาวเป็น

หวัหน้างานนี้  แต่ว่าคุณสมพงษ์ไม่ได้เป็นหวัหน้างาน  แต่ว่าหวัหน้างานดูคนเดียวไม่ไหว  เราเลย

มอบงานแถบจีนใหค้ณุสมพงษ์ดูแล  เพราะฉะนัน้เวลามีงาน  เซ็นสญัญาความร่วมมือ  คณุเนตรดาว

ก็ตอ้งมาช่วยกบัคณุสมพงษ์  และหลงัจากนัน้คนอืน่ก็จะลงมาเป็นลูกนอ้งทัง้หมดเลย” 
6.7 กระบวนการด้านแผน 

 กองวิเทศสมัพนัธ์มีแนวทางการจดัทําแผน  ดงันี ้

6.7.1 แผนหลกัของกองวิเทศสมัพนัธ์ 

- การกําหนดแผนหลกัตามแผนแมบ่ทของมหาวิทยาลยั 

  กองวิเทศสมัพนัธ์มีการจดัทําแผน  โดยยึดตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลยั  แล้วจึง

มากําหนดเป็นแผนของกองวิเทศสมัพนัธ์      

-  การกําหนดแผนยอ่ย 

  ในกรณีท่ีแผนแม่บทของมหาวิทยาลยักําหนดในการพฒันาศกัยภาพของคณะหรือ

การพฒันานิสิตนกัศกึษา  กองวิเทศสมัพนัธ์จะต้องประสานขอข้อมลูจากคณะเพ่ือนํามากําหนดเป็น

แผนยอ่ยของกองวิเทศสมัพนัธ์ 

              ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจรเก่ียวกบัการกําหนดแผนการปฏิบตัิ  “การ

กําหนดแผน  ดูตามแผนใหญ่ของมหาวิทยาลยั  แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัว่ามีแผนอย่างไร  ตอ้ง

พัฒนาอย่างไร  ด้านไหนบ้าง  กองวิเทศสัมพันธ์ต้องมาทํางานเพื่อให้รับกับแผนใหญ่ของ

มหาวิทยาลยั  เพราะต้องมีการกําหนดแผนของมหาวิทยาลยัก่อน  ในแผนแม่บทต้องมีการพฒันา

อาจารย์ให้ไปเรียนปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน  แผนการรับนิสิตต่างชาติมากข้ึน  ซ่ึงเกี่ยวข้องกบักองวิเทศ

สมัพนัธ์  ในตอนนี้ความต้องการของมหาวิทยาลยัในการพฒันาอาจารย์ในด้านไหนบ้าง  ในสาย

อะไรบา้ง  ในเร่ืองการรบันกัศึกษาต่างชาติใหม้ากข้ึนจะทําอย่างไร  แลว้เราไปรวบรวมขอ้มูลจากคณะ
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6.7.2  โครงการพิเศษท่ีนอกเหนือจากแผนหลกัของกองวิเทศสมัพนัธ์ 

โครงการพิเศษ  หมายถึงโครงการท่ีดําเนินการนอกเหนือจากโครงการตามแผนหลกัของกอง

วิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจากในช่วงท่ีอธิการบดีรศ.ดร.คณุหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ  ซึง่เป็นผู้ดแูลงานกอง

วิเทศสมัพนัธ์ ดงันัน้จึงทําให้มีโครงการพิเศษเกิดขึน้มากมาย  ซึง่เป็นผลดีตอ่มหาวิทยาลยั  เน่ืองจาก

ทําให้มหาวิทยาลยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรู้จกั มศว มากยิ่งขึน้  ดงัคําสมัภาษณ์ของ ดร.สทุสัสี  

สมทุรโคจร    ท่ีกลา่วไว้ว่า   “ โครงการพิเศษมีมาก สมยัก่อนไม่ค่อยมี  แต่ทีผ่่านมามีมาก  แต่ส่ิงทีดี่

คือ  ทําให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งมากข้ึน  ทัง้ภายในและภายนอก  เพราะว่าเขาเห็น

ศกัยภาพของเรา  เราสามารถรองรับได้  รับมือได้  แต่ที่จริงปัญหาภายในของเราก็มี  แต่ว่าเราต้อง

ดนัทรุังทําใหไ้ดดี้ยงัไงชือ่เสียงของมหาวิทยาลยัย่อมไม่เสีย  ทําให ้มศว  มีชือ่เสียงแทบทกุสาขา  เรา

ต้องดนัภายในของเราเองให้ดูดี  ให้มนัชดัเจน  และต่อเนื่องให้ได้  ซ่ึงค่อนข้างเหนื่อยไม่ใช่งานใน

หนา้ทีเ่รา  แต่ตอ้งทําเป็นเจ้าของการผลกัดนัใหอ้งค์กรภายในของเราเอง”  จากมมุมองนีแ้สดงให้เห็น

ว่า  ในการจดัทําโครงการพิเศษนัน้สง่ผลดีให้กบัมหาวิทยาลยั  แต่อีกมมุหนึ่งคืออาจก่อให้เกิดปัญหา

ภายในของมหาวิทยาลยั  แต่ทางเจ้าหน้าท่ีของกองวิเทศสมัพันธ์กับมีความคิดเห็นว่า  การจัดทํา

โครงการพิเศษ  ทําให้มีงานทํา  สนกุกบังาน  ไม่น่าเบื่อ   ดงัคําสมัภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีของกองวิเทศ

สัมพันธ์ท่ีว่า “ในช่วงท่ีคุณหญิงเป็นอธิการบดี  งานเยอะมาก  โครงการมากขึน้  มีการติดต่อ

ประสานงานกบัตา่งประเทศมากขึน้  งานเห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้  งานเยอะ  ทําให้สนกุกบังาน”   

6.7.3  การใช้งบประมาณตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

กองวิเทศสมัพนัธ์มีการบริหารจดัการงบประมาณ  โดยการประหยดั  ลดต้นทนุ  เช่น  การใช้ 

E-mail ในการตดิตอ่ส่ือสาร  แทนท่ีจะใช้โทรศพัท์หรือลงไปติดตอ่กบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศเอง  จึง

ทําให้งบประมาณบางครัง้มีการใช้งบไม่เคยเต็ม  ดังคําสัมภาษณ์ของ  ดร.สุทัสสี  สมุทรโคจร  

กลา่วถึงต้นทนุไว้ว่า    “  พูดง่าย ๆ คืองบประมาณทีนี่ไ่ม่เคยใชเ้ต็ม  พอถึงเวลาทีเ่ราบริหารจดัการ  

เราสามารถลดตน้ทนุได ้ คือบางอย่างเราไดจ้ดัสรรไวจ้ากภายนอก  เราสามารถหมนุเวียนต่อรองกบั

เขา  ทําให้งบประมาณของเราลดได้มาก  อีกอย่างหน่ึงมีการตัง้งบประมาณไว้และใช้ไม่ถึงแล้วถูก

ปรบั  ขณะนีพ้ยายามลดตน้ทนุ  บางอนัตัง้ไวเ้ต็มพิกดัไวก่้อน  เช่น  ตัง้ไวว่้าไปเมืองนอก 10 ครั้ง  แต่

เราไปจริง ๆ  3  ครั้ง  นัน่คือการลดตน้ทนุ  สือ่สารทาง E-mail  ต่อรองกบัเขา  คือไม่จําเป็นก็ไม่ตอ้ง

ไป  งานมากแต่ใชเ้งินนอ้ย  ภูมิใจ” 
6.8 การทาํให้องค์กรยอมรับ  และทาํอย่างต่อเน่ือง  แม้มีการเปล่ียนผู้บริหาร 
ในส่วนของความพยายามในการทําให้องค์กรยอมรับการปฏิบตัิงานนัน้ เป็นการตระเตรียม

เร่ืองการตดิตอ่ประสานงาน และหาทางสนบัสนนุ เช่น หางบประมาณ เพ่ือให้คณะสามารถดําเนินงาน
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 นอกจากนีใ้นการดําเนินงานต่อเน่ืองแม้มีการเปล่ียนผู้ บริหาร   จากการสัมภาษณ์ 

ผู้ อํานวยการกองวิเทศสมัพนัธ์ทัง้สองท่าน คือ  ดร.สุทัสสี  สมุทรโคจร  และ  ดร.ปานพิมพ์  พบว่า  

กองวิเทศสมัพนัธ์ได้มีการดําเนินการตามแผนอยา่งตอ่เน่ือง  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้บริหาร  ภาระงาน

เดิมก็ยงัคงดําเนินการอยู่  และมีการพฒันางานจากภาระงานเดิมของผู้บริหารแต่ละท่าน  เช่น  จาก

การสมัภาษณ์ ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร  ถึงการปฏิบตัิงานตามแผนท่ีกําหนดไว้  ดร.สทุสัสี  สมทุรโคจร  

ได้กล่าวไว้ในเร่ืองการรับนิสิตตา่งชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัทําได้ไม่ถึง 100% เพราะบางคณะ

ไม่สามารถรับนิสิตเน่ืองจากไม่สามารถท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกรายวิชา  และจากการ

สมัภาษณ์  ดร.ปานพิมพ์  ผู้ อํานวยการกองวิเทศสมัพนัธ์ในปัจจบุนั  พบว่า มีแนวโน้มในการเปิดสอน

หลกัสตูรนานาชาต ิ เพ่ือรองรับนิสติทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 
7.  การประเมินผลตามนโยบายการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กรอบนโบยายการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยโครงการ  7 

โครงการ  คือ  โครงการ  49 – 55  ดงัตาราง  6    
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โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

49 มีโครงการใหม ่3 

โครงการ 

- - คณาจารย์ บคุลากร 

นิสติของมหาวิทยาลยั 

- - มีการจดังานวนั

สมเดจ็พระเทพฯ 

- มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ 

- ฝ่ายวิชาการและฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม 

- มีการจดันิทรรศการ

เฉลมิพระเกียรตใิน

หลวง 

ฝ่ายวิชาการ

และฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม - บคุลากร นิสติ จาก

มหาวิทยาลยัอื่นๆ - มีการจดัการแขง่ขนั

กีฬามหาวิทยาลยั ครัง้

ที่ 27 

- สื่อสารมวลชน: 

สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 

การดําเนิน

กิจกรรมเสร็จ

สิน้ภายใน

ระยะเวลา  

50 งานพฒันา 2 งาน คือ - - ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

สง่เสริมกิจการ

มหาวทิยาลยั ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายศลิปวฒันธรรม 

- งานวนัสมเดจ็

พระเทพฯ 

- นิทรรศการเฉลมิพระ

เกียรตใินหลวง - คณาจารย์ บคุลากร 

นิสติของมหาวทิยาลยั 

- บคุคลภายนอกที่มี

ความสนใจ 

- มีการเชิญผู้สงูอายุ

มาร่วมในพธิีของ

มหาวทิยาลยั 

ไมม่ีการประเมิน

คณุภาพของงาน 

- มีการจดังานวนั

สมเดจ็พระเทพฯ 

- มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ 

- มีการจดันิทรรศการ

เฉลมิพระเกียรตใิน

หลวง 

ฝ่ายวิชาการ 

การดําเนิน

กิจกรรมเสร็จ

สิน้ภายใน

ระยะเวลา 

ตาราง   7  การวิเคราะห์โครงการ  49 – 55 ด้านการปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของมหา ตามมิตของการประเมิน  8  ด้าน  ิ
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ตาราง   7  (ตอ่)  

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

51 โครงการใหม ่3 

โครงการ 

- มหาวิทยาลยั ศษิย์เก่า 

และผู้สงูอาย ุ

กิจกรรมของ

มหาวิทยาลยัได้รับ

การเผยแพร่ตอ่

สาธารณชนและสื่อ

ตา่งๆ มากขึน้ 

- มีการจดักิจกรรมสง่เสริม

ความร่วมมือ/

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มหาวิทยาลยักบัศษิย์เก่า 

เช่น คืนสูเ่หย้า รดนํา้ดํา

หวั การพบปะรุ่นพี่รุ่นน้อง  

- มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ 

ฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์

และฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม 

- มีการจดัทําหนงัสือที่

ระลกึวนัมหาวทิยาลยั 

- มีการจดักิจกรรม

สง่เสริมความร่วมมือ/

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มหาวิทยาลยักบัชมรม

ผู้สงูอาย ุ

การดําเนิน

กิจกรรมเสร็จ

สิน้ภายใน

ระยะเวลา 
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52 มีการจดัทําโครงการ

ใหม ่8 โครงการ 

- 1) มหาวทิยาลยั 4 

หนว่ยงาน:  

- กิจกรรมของ

มหาวิทยาลยัได้รับ

การเผยแพร่ตอ่

สาธารณชนและสื่อ

ตา่งๆ มากขึน้ 

- มีโครงการใหม ่8 

โครงการ 

- - บางโครงการ

ดําเนินกิจกรรม

เสร็จสิน้ภายใน

ระยะเวลา  

มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ ฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์

และฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม 

- ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  - มีการประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูทางสื่อตา่งๆ 

ได้แก่ การจดัทํา

วารสาร   จลุสาร  

- ฝ่ายศลิปวฒันธรรม  

- ฝ่ายสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั 

- บางโครงการมี

ความตอ่เนื่อง 



 136  
ตาราง   7  (ตอ่)  

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

   2) คณะ/หน่วยงาน 4 

คณะ:  

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะพลศกึษา 

- คณะศลิปกรรม 

- คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

3) บคุลากร นิสติของ

มหาวิทยาลยั 

4) ผู้สนใจภายนอก

มหาวิทยาลยั 

 

- นิสติได้ฝึก

ประสบการณ์ 

Website        สื่อ

กระจายเสียง และ

สื่อกลางแจ้ง  เพื่อ

เผยแพร่ข้อมลูแก่

ผู้สนใจ 

- ทกุสื่อได้รับความ

สนใจเป็นที่พอใจ 

 

 

 

   

53 
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- มหาวิทยาลยั หอพกั 

นิสติ 

ไมม่ีการประเมิน

คณุภาพของงาน 

งานเดมิ คือ  - มีการปรับปรุงระเบียบ

ข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การ

พฒันาภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ การปรับปรุง

กฎระเบียบข้อบงัคบั ฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม 

 

 

 

- - 

- มีการปรับปรุง

กฎระเบียบข้อบงัคบัของ

หอพกั 
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ตาราง   7  (ตอ่)  

  
โครงการที่ 

 

      
กระบวนการ 

งานพัฒนา/งานเดมิ กลไก Monitor การมีส่วนร่วม คุณภาพผลผลติ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

54 งานเดมิ คือ  มหาวิทยาลยั การดําเนินโครงการ

บางปีลา่ช้ากวา่แผน

ที่กําหนดไว้ 

มีการปรับปรุงตกึ 3 ให้

เป็นพพิิธภณัฑ์

การศกึษา 

มีผู้ รับผิดชอบ 

คือ การปรับปรุงตกึ 3 ให้

เป็นพพิิธภณัฑ์

การศกึษา 

มีการประเมนิ

ความสําเร็จของ

โครงการตาม

แผน 

ฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม 

ฝ่ายแผนและ

พฒันา ฝ่ายการ

คลงัและ

บคุลากร และ

ฝ่ายอาคาร

สถานที่ 

 

 

- มีความตอ่เนื่อง 
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55 - มีการคดิโครงการ
ใหม ่25 โครงการ  

มีการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน/
ความสําเร็จใน
บางโครงการ 

- นิสติทกุคณะใน
มหาวิทยาลยั 

- นิสติมีระเบียบวินยั
ในตนเองมากขึน้ 

- มีการคดิโครงการ
ใหม ่25 โครงการ คือ 

มีผู้ รับผิดชอบ 
คือ 

- - บางโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
เสร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลา  1 ปี 

- มีโครงการเดมิ 1 
โครงการ 

- ชมุชนภายนอก
มหาวิทยาลยั 

- นิสติได้รับความรู้
ทางจิตวทิยาและ
สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 

1) โครงการจากฝ่าย
กิจการนิสติ 22 
โครงการ 

ฝ่ายกิจการนิสติ 

- ฝ่ายกิจการนิสติ - บางโครงการมี
ความตอ่เนื่อง  2) โครงการจากคณะ

วิทยาศาสตร์ 1 
โครงการ 

- นิสติมีความพงึ
พอใจในโครงการ 
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โครงการที่ 

 

 
งานพัฒนา/งานเดมิ 

 
กลไก Monitor 

 
การมีส่วนร่วม 

 
คุณภาพผลผลติ 

 
ผลผลิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนการ 
ด้านแผน 

การทาํให้องค์กร
ยอมรับ และทาํ
อย่างต่อเนื่อง 

       - นิสติมีความเข้าใจ
และความผกูพนัตอ่
สถาบนั 

3) โครงการจากคณะ
สงัคมศาสตร์ 2 
โครงการ 
- มีโครงการเดมิ 1 
โครงการจากฝ่าย
กิจการนิสติ 
- นิสติมีโอกาสทํา
กิจกรรมและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบั
ชมุชนตา่งจงัหวดั 
- นิสติมีโอกาสพฒันา
ตนเองทัง้ด้านความรู้ 
จิตใจ และสงัคม 

138 

หมายเหต ุ ช่องที่วา่งหมายถงึไมม่ีข้อมลูเพียงพอในการประเมิน

 
ตาราง   7  (ตอ่)  
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จากตาราง  7  สรุปได้ว่ามหาวิทยาลยัได้ดําเนินโครงการเพ่ือการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัในช่วงปีการศึกษา 2542-2545 จํานวน 7 โครงการ ซึ่งภาพรวมของโครงการทัง้ 7 ได้
สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ดําเนินการได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลยัให้ประชาคมทัง้ภายในและภายนอกได้ทราบอย่างตอ่เน่ือง ดงัจะเห็นได้จาก
โครงการใหม่ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการฉลอง 50 ปี มศว และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ในงานวนั
สมเด็จพระเทพฯ การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 27 และรายการโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท. โครงการ
จดังานวนัสมเดจ็พระเทพฯ การประชมุ สมัมนา ฯลฯ โครงการสง่เสริมความร่วมมือกบัสมาคมศิษย์เก่า
ตา่งๆ ของ มศว และชมรมผู้สงูอายใุนการจดักิจกรรม โครงการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งานวิชาการ
ดีเด่น และบุคลากรดีเด่น รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทัง้ภายในและต่างประเทศ และ
โครงการจดัให้ตกึ 3 เป็นอาคารพิพิธภณัฑ์การศกึษา ซึง่มีการพฒันาโครงการยอ่ยขึน้มารวมทัง้หมด 16 
โครงการ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทัง้บุคลากร นิสิต  ภายในมหาวิทยาลัย 
บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และส่ือสารมวลชน จากการประเมินผลการดําเนินงานพบว่า โครงการส่วน
ใหญ่มีการจดักิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กิจกรรมของมหาวิทยาลยัได้รับการเผยแพร่
ตอ่สาธารณชนและส่ือตา่งๆ มากขึน้ นิสติได้ฝึกประสบการณ์ และทกุส่ือได้รับความสนใจเป็นท่ีพอใจ 

นอกจากการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมแล้ว มหาวิทยาลยัยงัได้ส่งเสริม  
ให้นิสิตมีบทบาทในการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดโครงการส่งเสริม
กิจกรรมของนิสติเพ่ือสร้างความรักความผกูพนักบัสถาบนัและสร้างคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ มี
การคิดโครงการใหม่ 25 โครงการย่อย ซึง่เป็นโครงการจากฝ่ายกิจการนิสิต 22 โครงการ และโครงการ
จากคณะ 3 โครงการ ได้รับความร่วมมือจากนิสติทกุคณะในมหาวิทยาลยัและชมุชนภายนอก จากการ
ประเมินผลการดําเนินงานพบว่า โครงการประสบความสําเร็จ นิสิตมีระเบียบวินยัในตนเองมากขึน้ 
ได้รับความรู้ทางจิตวิทยาและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ มีความพงึพอใจในโครงการ มีความ
เข้าใจและความผกูพนัตอ่สถาบนั มีโอกาสทํากิจกรรมและสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนตา่งจงัหวดั และ
มีโอกาสพฒันาตนเองทัง้ด้านความรู้ จิตใจ และสงัคม ซึง่จะช่วยพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ได้ต่อไปในอนาคต ในด้านการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลยัได้ดําเนินโครงการปรับปรุง
ระเบียบข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัของ
หอพกั แตโ่ครงการนีย้งัไมมี่การประเมินผลการดําเนินงานท่ีชดัเจนและตอ่เน่ือง 

ในการดําเนินงานตามนโยบายการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  โครงการส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของนิสิต ซึ่งผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จด้วยดี อย่างไรก็ตาม บาง
โครงการยังไม่มีผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ขาดความต่อเน่ืองของการดําเนินงาน และขาดกลไกการ
ตดิตามประเมินผล  

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการดาํเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 
สรุปผลการดาํเนินงานในภาพรวม 

จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของโครงการทัง้หมด 55 โครงการพบว่า มีการดําเนินงาน

เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัใน 7 ด้านคือ 

1. ด้านพฒันาวิชาการ  พบว่ามีโครงการจํานวน 24 โครงการท่ีดําเนินงานในด้านนี ้โดย   

พบผลชัดเจนในเร่ืองของการพัฒนาหลักสูตร  กล่าวคือมี 7 คณะวิชา ได้แก่  คณะสหเวชศาสตร์     

คณะเภสชัศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

และคณะวิทยาศาสตร์  ได้มีการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสติ มศว คิดเก่ง  

ทําเก่ง  ได้อย่างชดัเจน  นอกจากนีมี้โครงการของคณะ  สถาบนั  สํานกั ท่ีดําเนินงานเพ่ือการส่งเสริม

การทําวิจยั  ซึ่งมีทัง้การจดัตัง้สถาบนัวิจยัและพฒันาการเพิ่มทุนสนบัสนุนการวิจยั  การพฒันาและ

ส่งเสริมนกัวิจยัใหม่  การสร้างและพฒันาระบบฐานข้อมลูการวิจยั  การสนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

ทางวิชาการในวารสาร และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น  นอกจากนีย้งัมี

โครงการท่ีส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย  ซึ่งการ

ดําเนินงานได้ผลระดบัหนึง่ 

2. ด้านพฒันาบคุลากร  พบว่ามีโครงการจํานวน 5 โครงการท่ีดําเนินงานในด้านต่าง ๆ คือ  

การจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  ส่วนมากเป็น

การศกึษาตอ่ และการศกึษาดงูาน  สว่นปี 2544 – 2545  จากผลการดําเนินงานในเร่ืองการร่วมประชมุวิชาการ 

3. ด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่ามีโครงการจํานวน 4 โครงการท่ีดําเนินงาน

ในด้านพฒันาเครือข่ายส่ือสารข้อมลูและการจดัอปุกรณ์ IT ให้เพียงพอกบัการใช้งานของบุคลากร      

มีการพฒันาระบบสารสนเทศ 9 ระบบ คือ  ระบบลงทะเบียนนิสิต  ระบบการเงิน  ระบบพสัด ุ ระบบ

พนกังาน  ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  ระบบสถิติข้อมลูมหาวิทยาลยั  ระบบ Web-based-Email 

ระบบการจดัการข้อมลูและส่ือมลัติมีเดีย  และระบบสารบรรณ  เสร็จเรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์  และ

ให้การอบรมบุคลากรเพ่ือให้ความสามารถในการใช้ IT ในการปฏิบตัิงานการเรียนและการรู้จกัดแูล

รักษาอปุกรณ์  มีการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวบรวมข้อมลู

ด้านการใช้ และข้อมลูการตัง้งบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาระบบและการรายงาน

สํานกังบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณางบประมาณ 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและการเงิน  พบว่ามีโครงการ 4 โครงการท่ีดําเนินงานในด้าน

การพฒันาระบบบญัชี  การทํางบประมาณแบบ PPBS การสร้างและพฒันาระบบบญัชีเงินเดือน

พนกังานมหาวิทยาลยัเพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ  โดยสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิ
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5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาโครงสร้างองค์กร  พบว่ามีโครงการ 4 

โครงการ ท่ีดําเนินงานในด้านพัฒนางานสารบรรณส่วนกลาง  โดยจ้างบริษัทในการทําระบบงาน                         

สารบรรณเพ่ือการบริหารและการประกนัคณุภาพ  ผลกําลงัอยู่ระหว่างทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ได้มี

การยกร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ  นําเสนอทบวงมหาวิทยาลยั และผา่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระ 2 แล้ว  ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือความคลอ่งตวัและการกระจาย

อํานาจ  มีการปรับรือ้ระบบโครงสร้างของหน่วยงานสนบัสนนุวิชาการของมหาวิทยาลยั ได้มีการเร่ิมต้น

การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี โดยปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการใหม ่ 

ฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบมาตรฐาน ISO 9000  เร่ิมดําเนินกิจกรรม 5 ส อย่างตอ่เน่ือง  และดําเนินการ

ตรวจพฒันาคณุภาพของหน่วยงานในแบบ Pre-Assessment Audit 

6. ด้านการพัฒนาความร่วมมือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  พบว่ามี

โครงการ 7 โครงการ  มีการดําเนินงานในด้านการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ

และเอกชน ในการผลติบณัฑิตอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543  มีการจดัทําหลกัสตูรนานาชาตร่ิวมกบั

สถาบันชัน้นําในต่างประเทศ ได้แก่  คณะเภสัชศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะพลศึกษา           

คณะพยาบาลศาสตร์  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียว

เ พ่ืออนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์                 

คณะสงัคมศาสตร์  และกองวิเทศสมัพนัธ์ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  รวมทัง้   

มีการเชิญผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศมาบรรยายทางวิชาการให้บคุลากรและมีการทําวิจยัร่วมกนัด้วย  

นอกจากนีมี้การส่งเสริมการรับและแลกเปลี่ยนนิสิตกบัต่างประเทศทัง้ในหลกัสตูรปกติ และหลกัสตูร

นานาชาต ิ

7. ด้านการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  มีการดําเนินงาน 7 โครงการในด้าน

การจดังานวนัสมเดจ็พระเทพฯ อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี  มีหน่วยงาน 8 หน่วยงานดําเนินการประชาสมัพนัธ์

และเผยแพร่งานวิชาการดีเดน่  และบคุลากรดีเด่น  รวมทัง้กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัทัง้ในและ

ต่างประเทศ  โดยเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่  สิ่งพิมพ์  ส่ือกระจายเสียง ส่ืออิเลคทรอนิกส์              

ส่ือกลางแจ้ง เช่น ป้ายประกาศ  เป็นต้น ทุกส่ือได้รับความสนใจและพอใจจากผู้ รับ มีการปรับปรุง

อาคาร 3 ให้เป็นพิพิธภณัฑ์การศกึษา  มีคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทําโครงการเพ่ือสง่เสริมกิจกรรม

ของนิสติในการสร้างความรักและความผกูพนักบัสถาบนัและสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาวิชาการ 

 
 1.1 การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน / การผลิตบัณฑติ 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
 1.1.1  ควรจะมีการสนบัสนนุโครงการเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากร ดงัเช่น คณาจารย์ บคุลากร

สายสนับสนุนวิชาการให้มีความรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ให้มากขึน้  เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้

ความสามารถและเป็นขวญักําลงัใจในการทํางาน 

 1.1.2  ควรมีการส่งเสริมการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยให้มากขึน้  จัดโครงการ

ประกวดส่ือดีเดน่ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการสร้างสรรค์ส่ือนวตักรรมตา่งๆ  
 
      1.2 การพัฒนาวิชาการด้านการบริการวชิาการ 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
1.2.1 มหาวิทยาลยัน่าจะจดัโครงการประชาสมัพนัธ์ให้เข้มเข็งเพ่ือการเผยแพร่ช่ือเสียง 

1.2.2 ให้ความสําคญักบัการตัง้หน่วยงานบริการให้มากขึน้ 

1.2.3 น่าจะมีการจดักิจกรรมการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ๆ  

1.2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการให้มีความคลอ่งตวัให้มากขึน้ 

 
      1.3 การพัฒนาวิชาการด้านการวิจยั 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
1.3.1 การสร้างโครงงานวิจยัท่ีมีความสําคญัและการแก้ไขปัญหาระดบัชาติ  โดยมีหน่วยงาน

รับผิดชอบในการทําวิจยัโครงการแมบ่ท  โดยนําเอาศกัยภาพของคณะตา่งๆ มาร่วมกนัในการทําวิจยั 

1.3.2  สร้างองค์การและบคุลากรให้เข้มเข็ง 

1.3.3  ให้การสนบัสนนุท่ีเป็นรูปธรรมแก่หน่วยงานตา่ง ๆ   เพ่ือการขอทนุวิจยัจากแหลง่

ภายนอกให้มากขึน้ 

 1.3.4  ให้งบประมาณแก่หน่วยงานเพ่ือการจดัทําวารสารเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 
      1.4 การพัฒนาวิชาการด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
                   -  ควรให้ความสําคญักบัการจดัทําภารกิจหลกัในด้านการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมให้มากขึน้ 
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               จากการจดัทําโครงการตา่ง ๆ เพ่ือการพฒันาวิชาการด้านตา่ง ๆ นัน้ มหาวิทยาลยัได้กําหนด

ผู้ รับผิดชอบการดําเนินโครงการอย่างชดัเจน  และมีการสนบัสนุนโครงการอย่างต่อเน่ืองตลอดทุกโครงการ  

โครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการพฒันาท่ีมหาวิทยาลยัสร้างขึน้ใหม่ ซึง่โครงการส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกบั

การสร้างหลกัสตูร  การปรับปรุงหลกัสตูร  การวิจยั  การจดัตัง้หน่วยงาน  จะเป็นโครงการท่ีมีแผนการ

ดําเนินงานและกลไกการติดตามกํากบัดแูลท่ีค่อนข้างชดัเจน  และได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ท่ีทําไว้  รวมทัง้คณุภาพของงานและกิจกรรมท่ีดําเนินการ  จากรายงานผลการดําเนินงาน  

พบว่า บคุลากร ทัง้คณาจารย์ และนิสิต ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก  

สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้  และผู้ รับบริการวิชาการท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป หรือหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้องก็มีความพงึพอใจกบักิจกรรมการบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัให้บริการ 
 
2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร 

ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
2.1 มหาวิทยาลัยน่าจะมีกิจกรรมท่ีขอความร่วมมือกับภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จ       

ในการดําเนินงานเพ่ือฝึกอบรม/พฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลยั 

2.2 ควรมีการดําเนินการกํากับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแต่ละ

โครงการอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง 

2.3 น่าจะมีโครงการสนบัสนนุการลาศึกษาต่อ การร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และเสนอ

ผลงานวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นการสนบัสนนุทรัพยากร และกระตุ้นความต่ืนตวัให้กบับคุลากร 

2.4 ให้ความสําคญักบัการรักษาคนดี และสง่เสริมคนเก่งให้มากขึน้ 

การจดัทําแผนพฒันาบคุลากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีเพียงฝ่ายแผนและพฒันาร่วมกบั

ฝ่ายวิชาการท่ีเป็นผู้ ดําเนินงาน น่าจะมีกระบวนการทางแผนร่วมกับคณะ/หน่วยงาน/สถาบนั/สํานัก

อ่ืนๆ ด้วย เพ่ือให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
3. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ประเดน็ข้อเสนอแนะ 

3.1 จดัให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการประเมินความคุ้ มค่าในการลงทุน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนตดัสนิใจดําเนินกิจกรรมตอ่ไป 

3.2 จดัให้มีโครงการพฒันาเครือขา่ยและการสนบัสนนุทรัพยากรด้านตา่งๆ เพ่ือพฒันาระบบ

การเผยแพร่หรือการแลกเปล่ียนข้อมลูสารสนเทศให้กว้างขวางมากขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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3.3 จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ สําหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน     

และการทํางานประจําวนัอยา่งมีประสทิธิผล 

3.4 จดัให้มีองค์กรประสานงานการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัทัง้
ด้านการจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      

เป็นมาตรฐาน และใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
4. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรและการเงนิ 
         ประเดน็ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการดําเนินการกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแต่ละ
โครงการอยา่งชดัเจน ตอ่เน่ือง และเปิดโอกาสให้หน่วยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยัมีสว่นร่วมในการ
ตดิตามประเมินผลมากขึน้ 

4.2 สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านกําลงัคน อาคารสถานท่ีและครุภณัฑ์  

4.3 จัดให้มีหน่วยงานกลางทําหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.4 ให้ความสําคญักบัการวางระบบการดําเนินงานงบประมาณทัง้ในด้านการตัง้งบประมาณ
และการใช้งบประมาณในแตล่ะไตรมาสให้มากขึน้ 
 
5. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนา

โครงสร้างองค์กร 
ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
5.1 สนับสนุนใ ห้ มีการ ดํา เ นินโครงการความ ร่วมมือกับอง ค์กรภาคเอกชนและ

สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ในการผลิตบณัฑิต โดยร่วมมือกนัดําเนินงานในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ

วางแผน การพฒันาทรัพยากรบคุคล การสร้างและพฒันาหลกัสตูร การฝึกอบรม และการวิจยั รวมทัง้

เน้นให้มีความตอ่เน่ืองของโครงการ 

5.2 ควรมีการดําเนินการกํากับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแต่ละ

โครงการอยา่งชดัเจน ตอ่เน่ือง 

5.3 จัดระบบบริหารมหาวิทยาลัยโดยกําหนดให้บุคลากรทํางานตามกําหนดเวลาท่ีได้รับ
มอบหมาย ไมจํ่ากดัด้วยการทํางานตามเวลาราชการ 

5.4 ให้ความสําคญักับระบบบริหารบุคคลท่ีเน้นการรักษาคนดีมีความสามารถ และจดัวาง

บคุคลได้อยา่งเหมาะสมกบังาน 
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5.5 สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบการบริหารหลกัสตูร/สาขาวิชาในการผลิตบณัฑิตให้มีความ
ยืดหยุ่น มีเสรีภาพภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลยั สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

รวมทัง้สามารถใช้ทรัพยากรและฐานข้อมลูร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
6.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

อ่ืน ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
6.1   สง่เสริมและสนบัสนนุให้หน่วยงานจดัทําหลกัสตูรนานาชาตใิห้มากขึน้ 
6.2  ให้ความสําคญักับโครงการความร่วมมือในการทําวิจยัและการทํากิจกรรมวิชาการกับ

มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศให้มากขึน้ 
6.3 จดัให้มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาในการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้ 
 

7.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตามนโยบายการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเดน็ข้อเสนอแนะ 
7.1 สนบัสนุนให้มีการจดัโครงการท่ีใช้ศกัยภาพทางวิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ

ชมุชนให้มากขึน้ เน่ืองจากจะเป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัท่ียัง่ยืน 
7.2 สนบัสนนุทรัพยากรทกุด้านอยา่งเพียงพอแก่ผู้ มีศกัยภาพในการผลติผลงานดีเดน่ 
7.3 ปรับปรุงหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
7.4 สง่เสริมกิจกรรมการรับน้องให้เป็นในทางสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึน้ 
7.5 ให้ความสําคญักบักิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศให้มากขึน้ 
7.6 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้าร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศและการเฉลิมฉลอง

มหาวิทยาลยัในโอกาสตา่ง ๆ  



แผนงานหลกัในการพฒันามหาวิทยาลยัช่วงปีการศกึษา 2542 – 2545 

ที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ฯ (พ.ศ.2540 – 2554) 

ปีการศกึษา 
นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ หมายเหต ุ

2542 2543 2544 2545 

1. การพฒันาวิชาการ         

1.1 1. การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการ

เรียนการสอนโดยมุง่ให้นิสติ มศว  

คดิเก่ง ทําเก่ง 

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

(10) 

การพฒันาวิชาการ

ด้านการเรียนการสอน/

การผลติบณัฑิต 

ฝ่ายวิชาการ / / / / 1. จํานวนหลกัสตูร 

- ใหม ่

- ปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรม

พฒันาการเรียนการสอน 

3. ผลการดําเนินงาน 

- คดิ 

- ทํา 
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 2. การพฒันาสํานกัหอสมดุกลาง ให้

เป็นเลศิในด้านการบริการสารสนเทศ

ด้วยสื่อประเภทตา่ง ๆ และเป็นศนูย์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(4) (10) ฝ่ายวิชาการ / / / / 1. เป็นเลศิด้านการ

บริการสารสนเทศ 

2. เป็นศนูย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

 3. การพฒันาการเรียนการสอนและ

หลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ 

 

(3) (7) (8) (9) (10) ฝ่ายวิชาการ / / / / 1. จํานวนโครงการ 



ปีการศกึษา 
นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ หมายเหต ุ

2542 2543 2544 2545 

 4. การพฒันานวตักรรมการศกึษา          

ในแตล่ะหน่วยงาน 

(6) ฝ่ายวิชาการ / / / / 1. จํานวนโครงการอบรม

บคุลากรด้าน

นวตักรรม 

2. จํานวนการซือ้

นวตักรรม 

3. จํานวนนวตักรรม       

ที่ผลติ 

4. การประเมนิผลการใช้ 

 5. การปรับปรุงอาคารสถานที่และ

สิง่แวดล้อม มศว ประสานมติร     

ให้สวย สะอาด ธรรมชาตริื่นรมย์ 

(5) ฝ่ายบริหาร และ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหาร (ประสานมิตร) 

/ / / / 1. จํานวนกิจกรรม

ปรับปรุง 

2. การประเมินอาคาร 

สถานที่ เพื่อการ

ปรับปรุง/ความพงึ

พอใจของบคุคลตอ่

อาคารสถานที่ 
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ฝ่ายแผนและพฒันา  6. การสร้างอาคารเรียนและหอพกันิสติ 

รวมทัง้การพฒันาพืน้ที่ มศว องครักษ์ 

เพื่อรองรับนิสติคณะใหม ่ๆ  และนิสติ

ชัน้ปีที่ 1 ของทกุคณะภายในปี 2545 

(5) / / / /  

และนโยบายของ

มหาวิทยาลยั 



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 7. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสติใหม่

หลกัสตูรและการเรียนการสอนให้

เอือ้ตอ่นิสตินานาชาต ิรวมทัง้นิสติที่

มีความสามารถพิเศษอยา่ง

หลากหลาย 

(11) ฝ่ายวิชาการ / / / / เฉพาะนิสตินานาชาต/ิ

นิสติความสามารถพเิศษ 

1. จํานวนโครงการ

ปรับปรุงด้านหลกัสตูร 

2. จําสนวนโครงการ

ปรับปรุงกระบวนการ

รับนิสติ 

3. จํานวนโครงการ

ปรับปรุงการเรียนการ

สอน 151 

 8. การพฒันาหนว่ยงานประกนัคณุภาพ

ให้มีความเข้มแข็ง 

(13) ฝ่ายประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

/ / / / (รศ.พิศมยั จารุจิตตพินัธุ์) 

 9. การพฒันานิสติด้วยกิจกรรมนอก

หลกัสตูร โดยเน้นการพฒันา

คณุธรรมและจริยธรรม 

(11) (12) (14) ฝ่ายกิจการนิสติ / / / / 1. การพฒันาบคุลากร

ด้านการประกนั

คณุภาพ 

2. จํานวนกิจกรรมของ

หลกัสตูรเพื่อการ

พฒันาคณุธรรม

จริยธรรม 

- เน้นความรู้ 



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

        - เน้นเจตคต ิ

- เน้นพฤตกิรรม 

1.2 การพฒันาวิชาการ

ด้านการบริการ

วิชาการ 

10. การสง่เสริมการบริการวชิาการใน

รูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ในและนอก

สถานที่ในทิศทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยั 

(1-5) (7-9) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ / / / /  

 11. การสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์บริการ

วิชาการให้มีการบริหารงานนอก

ระบบราชการ 

(5) (7) (8) (9) ทกุหนว่ยงาน / / / /  

 12. การพฒันาศนูย์การแพทย์ สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ เพื่อการ

บริการและการเรียนการสอน 

(5) (7) (8) (9) ฝ่ายวิชาการ / / / /  

 13. 
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การประชาสมัพนัธ์วางแผน พฒันา 

ประสานงานและตดิตาม

ประเมินผลการบริการวิชาการ 

(6) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ / / / /  

1.3 การพฒันาวิชาการ

ด้านการวิจยั 

14. การจดัตัง้สถาบนัวิจยัและพฒันา

และการพฒันาหน่วยงานวิจยัตา่ง ๆ  

ในลกัษณะหนว่ยงานนอกระบบ

ราชการเพื่อสง่เสริมการทําวจิยัด้วย

ระบบการบริหารจดัการที่คลอ่งตวั 

(1) (8) (10) ฝ่ายวิจยั / / / /  



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 15. การเพิ่มเงินทนุสนบัสนนุการวิจยั

ของหนว่ยงานตา่ง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั 

(2) ฝ่ายวิจยั  โดย

ประสานงานกบัฝ่าย

แผนและพฒันา 

/ /    /  

 16. การพฒันาและสง่เสริมนกัวจิยัใหม ่ (3) ฝ่ายวิจยั โดย

ประสานงานกบัฝ่าย

แผนและพฒันา 

/ / / /  

 17. การสร้างและพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการวิจยั 

(4) (9) ฝ่ายเทคโนโลยี / / / /  

 18. การแก้ไข/ปรับปรุง ระเบียบ 

ข้อบงัคบัให้เอือ้ตอ่การวิจยั 

(5) ฝ่ายวิจยั / / / /  

 19. 
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การสง่เสริมการวิจยัประเภทชดุ

โครงการในทิศทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยั รวมทัง้การวิจยัและ

พฒันาประเภท action research 

(6-7) ฝ่ายวิจยั / / / /  

 20. การสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการในวารสาร 

(6-7) ฝ่ายวิชาการและ 

ฝ่ายวิจยั 

/ / / /  

 21. การสง่เสริมการจดัประชมุทาง

วิชาการและการไปประชมุวชิาการ

เพื่อให้บคุลากรเสนอผลงานวิจยั 

รวมทัง้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อ 

(6-7) ฝ่ายวิชาการและ 

ฝ่ายวิจยั 

/ / / /  



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 สง่เสริมบรรยากาศการวิจยั        

1.4 การพฒันาวิชาการ

ด้านการทํานบุํารุง

ศลิปะและวฒันธรรม 

22. การสง่เสริมกิจกรรมศลิปะ 

วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ใน

รูปแบบตา่ง ๆ 

(1-5) ฝ่ายศลิปะวฒันธรรม / / / /  

 23. การจดัทําแผนภารกิจมหาวิทยาลยั

ด้านการทํานบุํารุงศลิปะและ

วฒันธรรม 

(6) ฝ่ายศลิปะวฒันธรรม / / / /  

 24. การจดัตัง้และพฒันาสถาบนัวิจยั

ศลิปะวฒันธรรม 

(7) ฝ่ายศลิปะวฒันธรรม / / / /  

2. การพฒันาบคุลากร 25. การจดัสวสัดกิารเพื่อพฒันา

คณุภาพชีวิตของข้าราชการ ลกูจ้าง 

ผู้ มีรายได้น้อย 

(7) ฝ่ายแผนและพฒันา

ร่วมกบัฝ่ายการคลงั

และบคุลากร (ฝ่าย

พฒันาบคุลากร) 

/ / / /  

 26. 
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(7) การปรับปรุงสโมสรอาจารย์

ข้าราชการและลกูจ้างให้เป็น

สวสัดกิารที่มีคณุภาพและมี

ประสทิธิภาพ 

ฝ่ายบริหารและฝ่าย

การคลงัและบคุลากร 

(งานสวสัดกิาร) 

/ / / /  

 27. การปรับปรุงหน่วยงานสวสัดกิาร

และหนว่ยงานพฒันาบคุลากรให้มี

ประสทิธิภาพ 

(1) (6) (7) ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

/ / / /  



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 28. การสง่เสริมการพฒันาบคุลากรใน 

รูปแบบตา่ง ๆ อาทิ การศกึษาตอ่ 

การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน 

(2-5) ฝ่ายแผนและพฒันา

โดยประสานงานกบั

ฝ่ายวิชาการ 

/ / / /  

 29. การจดัทําแผนการพฒันาบคุลากร

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพื่อให้

มีสดัสว่นปริญญาเอก และตําแหนง่

ทางวิชาการเพิ่มขึน้ 

(8) ฝ่ายแผนและพฒันา / / / /  

3. การพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

30. การพฒันาเครือขา่ยสื่อสารข้อมลู

เพื่อให้บคุลากรเข้าถึงได้สะดวก

และจดัหาอปุกรณ์ IT ให้เพียงพอ

แก่การใช้งานของบคุลากร 

(3) (7) ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / / /  

 31. 
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

วางแผน และตดัสนิใจ 

(2) ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / / /  

 32. การพฒันาบคุลากรให้มี

ความสามารถในการใช้ IT ในการ

ปฏิบตังิาน การเรียนการสอน 

ตลอดจนบํารุงรักษาอปุกรณ์ IT 

(4-5) ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / / /  

 33. การตดิตามและประเมินผล

โครงการพฒันาเทคโนโลยี  

(1) (6) ฝ่ายเทคโนโลยี / / / /  

สารสนเทศ 



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 สารสนเทศตามแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

(2543-2545) 

       

4. การบริหารทรัพยากร

และการเงิน 

34. การพฒันาระบบบญัชีต้นทนุเพื่อ

การคดิคา่ใช้จา่ยตอ่หน่วย ตามมติ

คณะรัฐมนตรี และเพื่อเตรียมการ

ด้านการบริหารจดัการงบประมาณ

ในมหาวทิยาลยันอกระบบ 

(4) ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

/ / / /  

 35. การจดัทํางบประมาณ PPBS (4) ฝ่ายแผนและพฒันา / / / /  

 36. การสร้างและพฒันาระบบบญัชี

พนกังานของมหาวิทยาลยั 

(3) ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

/ / / /  

 37. 
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การปรับปรุงการบริหารจดัการด้าน

การคลงัและทรัพย์สนิ ให้เอือ้ตอ่

การพฒันามหาวทิยาลยัตา่ง ๆ 

โดยเฉพาะในด้านการหารายได้ 

(1-5) ฝ่ายการคลงัและ

บคุลากร 

/ / / /  

5. การพฒันาระบบ

บริหารและการพฒันา

โครงสร้างองค์กร 

(2) (3) (4) (7) ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน

และพฒันา และฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38. การจดัทําระบบภาระงานและงาน

สารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่

ประสทิธิภาพการบริหาร 

/ / / /  

 39. การจดัทํา พ.ร.บ.มหาวทิยาลยัใน

กํากบัของรัฐ 

(1) - / / / /  



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 40. การปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบัเพื่อ

ความคลอ่งตวั ความโปร่งใส และ

การกระจายอํานาจ 

(2) - / / / /  

 41. การรือ้ปรับระบบโครงสร้างของ

หนว่ยงานสนบัสนนุวิชาการของ

มหาวิทยาลยั ได้แก่ สํานกังาน

อธิการบดี สํานกังานคณบดี/สํานกั/

สถาบนัเพื่อดําเนินการประกนั

คณุภาพ ตามระบบ ISO9002 

(3) ฝ่ายแผนและพฒันา  / / / /  

 42. การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนใน

การผลติบณัฑิตและในภารกิจอื่น

ของมหาวทิยาลยั 

(6) ทกุคณะ/สถาบนั/

สํานกั  

ดําเนินการ 

/ / / /  

 43. 
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การตดิตามตรวจสอบกาปรระกนั

คณุภาพของคณะ/สถาบนั/สํานกั 

(8) ฝ่ายวิชาการ / / / /  

 44. การเตรียมการนําร่องตา่ง ๆ เพื่อ

ก้าวไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัใน

กํากบัของรัฐ 

(1-8) สว่นงานในกํากบัของ

มหาวิทยาลยั* 

/ / / /  

6. การพฒันาความ

ร่วมมือกบั 

45. การจดัหลกัสตูรนานาชาตริ่วมกบั

สถาบนัชัน้นําในตา่งประเทศ 

(1-5) ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 

และคณะ/สถาบนั 

/ / / /  



นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

สถาบนัการศกึษาอื่นๆ 

ทัง้ในและตา่งประเทศ 

        

 46. การสง่เสริมการวิจยัร่วมกบันกัวิจยั

ในมหาวทิยาลยัชัน้นําใน

ตา่งประเทศ 

(5) ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์  

ทกุคณะ/สถาบนั/

สํานกั 

/ / / /  

 47. การสง่เสริมการรับและการ

แลกเปลี่ยนนิสติกบัตา่งประเทศ ทัง้

ในหลกัสตูรปกตแิละหลกัสตูร

นานาชาต ิ

(1) ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ / / / /  

 48. การสง่เสริมความร่วมมือกบั

สถาบนัการศกึษาทัง้ในและ

ตา่งประเทศในกิจกรรมและกิจการ

ตา่ง ๆ 

(3) (5) ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์  / / / /  

7. 
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การปรับเปลี่ยน

ภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

49. การฉลอง 50 ปี มศว และเฉลมิ 

พระเกียรต ิ72 พรรษา ในงานวนั  

สมเดจ็พระเทพฯ การแขง่ขนักีฬา

มหาวิทยาลยัฯ ครัง้ที่ 27 และ

รายการโทรทศัน์ ช่อง 9 อสมท. 

(1-4) ฝ่ายวิชาการ  และ

ฝ่ายศลิปะวฒันธรรม 

/ / / /  

 50. การจดังารนวนัสมเดจ็พระเทพฯ 

การประชมุ สมัมนา ฯลฯ 

(2) ฝ่ายวิชาการ / / / /  
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นโยบาย โครงการ ตามมาตรการข้อ ผู้ รับผิดชอบ ปีการศกึษา หมายเหต ุ

 51. การสง่เสริมความร่วมมือกบัสมาคม

ศษิย์เก่าตา่ง ๆ ของมศว และชมรม

ผู้สงูอาย ุมศว ในการจดักิจกรรม 

(2-4) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

และฝ่าย

ศลิปะวฒันธรรม 

/ / / /  

 52. การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่งาน

วิชาการดีเดน่ และบคุลากรดีเดน่ 

รวมทัง้กิจกรรมตา่ง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั ทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ 

(1-4) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

และฝ่าย

ศลิปะวฒันธรรม 

/ / / /  

 53. การปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบัให้

เอือ้ตอ่การพฒันาภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

(5) ฝ่ายศลิปะวฒันธรรม / / / /  

 54.. การจดัให้ตกึ 3 เป็นอาคาร

พิพิธภณัฑ์การศกึษา 

(1) ฝ่ายศลิปะวฒันธรรม

ประสานกบัฝ่ายแผน

และพฒันา 

/ / / /  

 55. / / / /  ฝ่ายกิจการนิสติ การสง่เสริมกิจกรรมของนิสติเพื่อ

สร้างคณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึ

ประสงค์ 

(1-2) 
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* คณะสหเวชศาสตร์, สถาบนัสิง่แวดล้อมและทรัพยากร, สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม, 

สถาบนัเอเชียแปซฟิิกศกึษา, สถาบนัวิจยัศลิปวฒันธรรม, สํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา, ศนูย์วจิยัและ

บริการ, สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาการศกึษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านทศันศลิป์และศลิปการแสดง 

และศนูย์การแพทย์   สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

 

ที่มา :   1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกังานอธิการบดี ครัง้ท่ี 1/2542  ณ ห้องประชมุสภา

มหาวิทยาลยั อาคารหอประชมุ (6 กนัยายน 2542 : 2 – 8) 

2. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกังานอธิการบดี ครัง้ท่ี 2/2542  ณ ห้องประชมุสภา

มหาวิทยาลยั อาคารหอประชมุ (4 ตลุาคม 2542 : 3 – 4) 

3.  วาระการประชมุสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ครัง้ท่ี 3/2543  ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารวิจยั

และการศกึษาตอ่เน่ือง (31 มีนาคม 2543 : 11) 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
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