
เอกสารประกอบการประชุม 

โครงการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดทํารายงานประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2554 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 

 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  

และแผนดําเนินการ 
 

เอกสารหมายเลข 1  รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข 2  ตวัอย่างแนวทางปฏิบตัิเพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ  

เอกสารหมายเลข 3  ตวัอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวชิา 

                         ท่ีมีผลการประเมินได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน   

 

 

 

 



รายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
         

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-
2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  

คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพัฒนา 
7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ 
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ 
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 

แหล่งข้อมูล  :  กองแผนงาน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน  

เอกสารหมายเลข  1 

การประเมินตามเกณฑ์ฯข้อนี ้ 
ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้ที่ 9.1 ในมาตรฐานข้อ 5  ต้องส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่ไม่บรรลเุป้าหมาย
จึงจะได้คะแนน 



ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้สมศ.ท่ี 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
ประเด็นการพจิารณา 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม  

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

แหล่งข้อมูล  :    กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา สํานักงานตรวจสอบภายใน  
    สํานักงาน ก.พ.ร.มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้สมศ.ท่ี 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 
วิธีการคาํนวณ  : 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์  
 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ์ และ 
แผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ผล

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถาบัน  

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

 

หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ”์ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย  

1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได  ้ 
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน  

การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 

แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน 

หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล :  กองแผนงาน 
 
 
 

 



ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเ น้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ประเด็นการพจิารณา 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  ไมตํ่่ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม  
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่

กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติดและ/หรือนานาชาติ 
  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

แหล่งข้อมูล  :    คณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    กองแผนงาน 

  



1 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตัวบ่งชีส้กอ. ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รบัความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปน็แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2551-2554) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กําหนดปรชัญาหรือปณิธาน 
อยู่แล้วต้ังแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มสีว่นเก่ียวข้องได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควร 
เป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
อันจะนําไปสู่ความร่วมมอืร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา 
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา
สถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้
สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสู่ความสําเร็จที่ 
พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal)และวัตถุประสงค์ 
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness)โอกาส (opportunity) และ
ภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมอืร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่ง 
หวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ 
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เป้าหมายของกลยุทธ์ และมกีารกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 

2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและ 
มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจคือ ด้านการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดทาํแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน 
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทาํรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ 
การประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําป ีและคา่เปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัด
ความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

4.1 มีการจัดทาํตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด 
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งน้ี ควรจัดทําพร้อมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ 
ตามตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนว 
ทางการดําเนินงานและสร้างความเช่ือมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ีอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น 3 
เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้งและรายงาน
ผลต่อผู้บรหิารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
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มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการ 
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุม
ผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบติัการประจําป ี

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รบัมา และมีการ 
จัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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ตัวบ่งชีส้มศ. ท่ี ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
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ตัวบ่งชีส้มศ. ท่ี ๑๖.๒ การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ 
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ตัวบ่งชีส้มศ. ท่ี ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 

                         สถาบัน 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ที่มีผลการประเมิน 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

ผลการดําเนนิงาน  

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของ

บุคลากรในคณะ และได้รบัความเหน็ชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณธิาน และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเนน้ของกลุม่สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 
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คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2551-2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จงัหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 
24 - 25 กรกฎาคม 2551 โดยได้เชิญทุกภาคส่วน ได้แก่ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชาทุก
ภาควิชา หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และผู้แทนคณาจารย์ร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินตนเอง และร่วมกันยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของของ
แผนยุทธศาสตร์ (1.1-1-1) 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2551-
2554  จนในที่ สุ ดคณะศึกษาศาสต ร์ ไ ด้ข้ อสรุป เ พ่ือจั ดทํ าแผนยุทธศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 (1.1-1-2) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 

2552-2555  ทั้งในรูปแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ (1.1-2-1) แจกให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ นอกจากน้ียังได้
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์บน home page ของคณะศึกษาศาสตร์ (1.1-2-2) เพ่ือให้
ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะได้เข้าถึงข้อมูล อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ
โดยทั่วถึงกัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ คอื ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24-25 
กรกฎาคม 2551 น้ัน คณะศึกษาศาสตร์ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1-3-1) คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนงานประจําปี (1.1-3-2)โดยมีแผนงานด้านการเรียนการ
สอน แผนงานการวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานวิเทศ
สัมพันธ์ แผนงานพัฒนากายภาพ แผนงานพัฒนานิสิต ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบและดําเนินการตามแผน นอกจากน้ีได้แต่งต้ังคณะทํางานชุดต่าง ๆ ร่วม
ดําเนินการ 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําป ีและคา่เปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัด
ความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการประจําป ี

คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดตัวบ่งช้ีในแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการประจําปี 
โดยได้กําหนดเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนด้วย(1.1-4-1) 

5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ  
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คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว (1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง คร้ังแรก
เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2553 และครั้งที่ 2 เป็นการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (1.1-6-1) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2553 ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ ตามรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (1.1-7-1) 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร/คณะกรรมการประจําคณะ
ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ปี 2555-2559 โดยผ่านที่ประชุมของภาควิชาและ
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จของ
โครงการ รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ด้วย (1.1-8-1)  

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) (1.1-1-1) 

คณะวิทยาศาสตร์มีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธานของคณะ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าปรัชญาหรือปณิธาน ยัง
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ดังเรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
3/2554  วาระที่  4.13 (1.1-1-2) และเผยแพร่ปรัชญาหรือปณิธานของคณะผ่านทางwebsite ของคณะฯ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายขอ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศกึษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (1.1-1-3 และ 1.1-1-4 ) 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้แต่ละภาควิชาดําเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของคณะ อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
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และวัฒนธรรม(1.1-1-5) ในกระบวนการจัดทําแผน คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการให้บุคลากรของคณะได้
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2553  (1.1-1-6) โดยมีการพิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย ร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายในผ่านทางwebsite 

(1.1-2-1) คณะวิทยาศาสตร์มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
ภายใน โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายของแต่ละภาควิชา (1.1-2-2) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ คอื ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทาํแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard  

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3-1) 

 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และคา่เปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทาํตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-4-1) 

คณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ดําเนินการกําหนดและมีส่วนร่วมในการจัดทําเป้าหมาย   โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําวิสัยทัศน์และ
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2553    (1.1-4-2) 

5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานในแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็น

แนวทางการดําเนินงาน และสร้างความเช่ือมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
และสามารถใช้สําหรับผู้บริหารในการติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละภาควิชาตามแต่ละพันธกิจได้ (1.1-
5-1) 

6. มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณามีการพัฒนาระบบการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับ
ค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ (1.1-6-1)และ(1.1-6-2) 



5 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ี
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะปีละ 1 ครั้ง (1.1-7-1) 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ
ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี
        คณะวิทยาศาสตร์การนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจําคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รัมาเพ่ือจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (1.1-8-1) 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี ดังน้ี 
1) การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
ในการยกร่างแผนใช้ข้อมูลในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ดังน้ี 

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล่าสุด 
- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ฉบับล่าสุด 
- รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก 
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับล่าสุด 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับล่าสุด 
- ผลการวิจัยสถาบันเก่ียวกับความคิดเห็นของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของ

บัณฑิตที่สําเร็จ การศึกษาในแต่ละปี  ซึ่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการ
ดําเนินการเป็นประจําทุกปี 

- ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ของส่วนราชการ เช่น งบประมาณ เวลา เป็นต้น 
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยี และด้านอ่ืน  ๆซึ่งอาจมีผลต่อบริการและการดําเนินงาน

ของส่วนราชการ 
- ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอ่ืนๆ 
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
- การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2565) 



6 

 

- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
3) งานแผนและประกันคุณภาพ  โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ยก

ร่างแผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือแผนงาน พร้อมทั้งตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายความสําเร็จ
ของแต่ละตัวบ่งช้ี   ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่กําหนดในการจัดทําแผนกลยุทธ์และการประชุมระดม
สมองระดับผู้บริหารคณะ  หลังจากน้ันงานแผนฯ ส่งแผนที่ยกร่างเข้าที่ประชุมรองคณบดีฯ เพ่ือ
พิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไข 

4) ทําประชาพิจารณ์และระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการจัดทําแผนยกร่างขั้นสุดท้าย 

5) ยกร่างแผนขั้นสุดท้าย 
6) นําแผนยุทธศาสตร์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข

และให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 

2. หลังจากแผนที่ยกร่างได้รับความเห็นชอบ งานแผนฯ จัดส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภายใน
คณะ  ได้แก่ ภาควิชา สํานัก  สถาบัน  และผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ 

3. รองคณบดีแต่ละฝ่ายจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  โดยนําแผนหรือโครงการที่อยู่ในกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ แต่ละพันธกิจมาจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี  โดยเพ่ิมเติม
รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาที่ดําเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของโครงการ โดยแผนปฏิบัติการประจําปีของรองคณบดีแต่ละฝ่าย จะต้องผ่านการพิจารณา
ทบทวนและให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมรองคณบดี 

4. คณะฯ ได้มีการดําเนินงานดังน้ี 
1) งานแผนฯ โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ ยกร่างแผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วย

โครงการหรือแผนงาน พร้อมทั้ง ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละตัวบ่งช้ี   ซึ่ง
พิจารณาจากข้อมูลที่กําหนดในการจัดทําแผนกลยุทธ์และการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหาร
คณะ  หลังจากน้ันงานแผนฯ ส่งแผนที่ยกร่างเข้าที่ประชุมรองคณบดี เพ่ือพิจารณาทบทวน และ
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหน่ึง  

2) รองคณบดีแต่ละฝ่าย จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  โดยนําแผนหรือโครงการที่อยู่ในกรอบของ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ แต่ละพันธกิจมาจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี  โดย
เพ่ิมเติมรายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาที่ดําเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
รวมท้ังระบุตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายวัดผลสําเร็จของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมในแผนประจําปี  
โดยแผนปฏิบัติการประจําปีของรองคณบดีแต่ละฝ่าย จะต้องผ่านการพิจารณาทบทวนและให้
ความเห็นชอบจากที่ประชุมรองคณบดีอีกครั้งหน่ึง 

5. รองคณบดีแต่ละฝ่าย รวบรวมผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือรับการตรวจสอบ
ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งรายงานการดําเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดทํา
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์สําหรับรอบระยะต่อไป  
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โดยแผนและผลการดําเนินงานจะต้องครบถ้วนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี              
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามปฏิทินกิจกรรมประจําปี และผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนประจําปี และ
จัดทํารายงานเสนอต่อคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการดําเนินการ
ต่อไป 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยงานแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้ติดตามและสรุปผลการ
ดําเนินงาน หลังจากนั้นจัดทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมรองคณบดีฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
พิจารณา และให้ความเห็นในการดําเนินการต่อไป    

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะนําผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ มาทําการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เป็นประจําทุกปี โดยจะให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ จะต้องผ่านการพิจารณาขั้นต้นจากที่ประชุมรองคณบดี 
และ หลังจากน้ันนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะถ่ายทอดให้
ภาควิชา สถาบัน สํานัก และศูนย์ ภายใต้สังกัดของคณะฯ รับทราบและดําเนินการต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


