
 

กา
ทําการติดตั้ง
การติดตั้งระบ
 
การติดตั้งโปร

1)

2)
  
 
 
 
 
 
 
 

ารติดต้ังระบ
บนระบบปฏิ
บบ ดังนี้ 

รแกรมไอไอเ
) คลิกท่ีเม

) คลิก Add

บบสารสนเท
ิบัติการไมโค

อส (Internet
นู Start -> Se

รูป ก.1 แสด

d/Remove W

รูป ก.2 แสด

 

ภาคผนว

คูมือการติ

ศเพื่อการปร
ครซอฟท วินโ

t Informatio
ettings -> Con

 
 
 
 
 
 
 

ดงการติดต้ังโป
 

Windows Com

ดงการติดต้ังโป

วก ก 

ติดต้ัง 

ระเมินแผนยุท
โดวส 2003 เซ

on Servers : I
ntrol Panel ->

ปรแกรมไอไอ

mponents  

ปรแกรมไอไอ

ทธศาสตรขอ
ซิรฟเวอร  มีโ

IIS) 
> Add or Rem

อเอส (1) 

อเอส (2)

องมหาวิทยา
โปรแกรมแล

move Program

ลัยพายัพ  
ะข้ันตอน

ms 



 

3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)
Information 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

) เลือก Ap

) คลิก Inte
Services Man

pplication Ser

รูป ก.3 แสด

ernet Inform
nager ใหเปน

รูป ก.4 แสด

63

rver จากนั้นค

ดงการติดต้ังโป
 

mation Service
เคร่ืองหมายถู

ดงการติดต้ังโป

คลิกปุม Detai

ปรแกรมไอไอ

es (IIS) -> D
ถูก  

ปรแกรมไอไอ

ils 

อเอส (3) 

Details จากน

อเอส (4) 

นั้นคลิกท่ีหนาา Internet 



 

5)
เสร็จแลวใหค
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การติดตั้งโปร

1)
www.oracle.

 รูป ก
 

2)
คลิกปุม Nex
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก

) จากน้ันค
คลิกท่ีปุม Fin

รแกรมระบบ
) ดับเบิลค
com  

ก.6 แสดงการ

) คลิกปุม 
t > ตอไปอีกค

ก.7 แสดงการ

คลิกปุม OK จ
nish 

รูป ก.5 แ

บจัดการฐานข
คลิกท่ีไฟล O

รติดตั้งระบบจ

 Next > แลวค
คร้ัง 

รติดตั้งระบบจั

64

จะเปนการเร่ิม

สดงการติดต้ั

ขอมูลออราเคลิ
OracleXEUni

จัดการฐานขอ

คลิกเลือก I ac

จดัการฐานขอ

มการติดตั้งโป

ั้งโปรแกรม I

ล 10จี เอ็กซเพ
iv.exe ส

อมูลออราเคิล

ccept the term

อมูลออราเคิล

ปรแกรม IIS เ

IS (5) 

พรส อิดิชัน 
สามารถดาวน

ล 10จี เอ็กซเพ

ms in the licen

 10จี เอ็กซเพ

เมื่อระบบทําก

นโหลดไดที่

พรส อิดิชัน (1

nse agreemen

รส อิดิชัน (2

การติดตั้ง

ที่เว็บไซด 

1) 

nt จากนั้น

) 



 

3)
กําหนดรหัสผ
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก

4)
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก

 
 
 
 

) เลือกโฟ
ผานสําหรับเข

ก.8 แสดงการ

) คลิกปุม 

ก.9 แสดงการ

ลเดอรที่ตองก
ขาใชงานจัดก

รติดตั้งระบบจั

 Install เพื่อเร่ิ

รติดตั้งระบบจั

65

การจะลงโปร
การฐานขอมูล

จดัการฐานขอ
 

มการติดต้ังโป

จดัการฐานขอ
 

รแกรม แลวทํ
ล 

อมูลออราเคิล

ปรแกรม เม่ือ

อมูลออราเคิล

าการคลิก Ne

 10จี เอ็กซเพ

อติดต้ังเสร็จแล

 10จี เอ็กซเพ

ext > จากนั้นใ

รส อิดิชัน (3

ลวคลิกปุม Fi

รส อิดิชัน (4

ใหทําการ

) 

inish 

) 



 

1. การเขา
กร

2. การใชงา
เมื่

ประจําป ซ่ึง
จะกลาวในลํ

เจ
1)
2)

ผูกํากับดูแล ต

คูมือการใชง

าใชงานระบบ
รอกขอมูลช่ือ

านสําหรับเจาห
มื่อเขาสูระบบ
เหมือนกับห
าดับตอไป 
าหนาท่ีงานติ

) เมนู “หน
) เมนู “ตั้ง
ต้ังคาแผนปแ

งานระบบส
ขอ

บ 
อผูใชและรหสั

รูป ข.

หนาท่ีงานติด
บแลว หนาแร
หนาแรกของร

ตดิตามและปร
นาแรก” 
งคาระบบ” สํ
และรอบท่ีตอง

 

ภาคผนว

ารสนเทศเพื
องมหาวิทย

สผานเพื่อทําก

1 การลงทะเบี
 

ดตามและประ
รกของระบบ
ระบบสําหรับ

ระเมินแผนสา

สําหรับทํากา
งการประเมิน

วก ข 

พ่ือการประเม
าลัยพายัพ 

การลงทะเบียน

บยีนเขาสูระบ

ะเมินแผน 
จะแสดงภาพ
บผูอํานวยกา

ามารถเห็นเมน

รเปด ปด เมน
 

มินแผนยุทธ

นเขาใชงานระ

บบ 

พรวมการประ
ารสํานักนโย

นูหลัก ดังนี้ 

นูการประเมิ

ธศาสตร 

ะบบ (Login)

ะเมินแผนยุท
บายและแผน

นตัวช้ีวัดใน

 

ทธศาสตร
นสถาบัน  

สวนของ 



 

3)
ขอมูลแผนยุ
ตัวช้ีวัด 

4)
5)

 
2.1 การ

1)
ประเมิน โดย
ดังรูป ข.2 

2)
ปุม “บันทึก”

 
 
 
 

) เมนู “ขอ
ทธศาสตร ข

) เมนู “ราย
) เมนู “เอก

รตั้งคารอบกา
) เจาหนา
ยเลือกเมนูยอ

) ระบุแผน
” ดังรูป ข.3 

อมูลระบบ” ป
ขอมูลเปาประ

ยงาน” 
กสารแนะนํา”

ารประเมิน 
ที่งานติดตาม
อย “ตั้งคารอบ

รูป ข.2 กา

นป รอบท่ีตอ

รูป ข.3 จอ

67

ประกอบดวย
ะสงค ขอมูล

” 

มและประเมิ
บการประเมิน

รเลือกเมนูตัง้
 

องการประเมิ

อภาพการต้ังค

เมนูยอยสําห
ลกลยุทธ ขอม

นแผนสามาร
น” ซ่ึงจะอยูใ

งคารอบการป

ิน สถานะ

คารอบการปร

หรับการบริหา
มูลตัวช้ีวัด แ

รถตั้งคาแผน
นสวนของเม

ประเมิน 

ะการประเมิน

ระเมิน 

ารจัดการขอม
ละขอมูลผูกํ

นปและรอบที
มนูหลัก “ตั้งค

นตัวช้ีวัด 

มูล ไดแก 
ากับดูแล

ที่ตองการ
คาระบบ”  

แลวคลิก 



 

2.2 การ
1)

 
2)

ขอมูลแผนยุท
แผนยุทธศาส

3)
ยุทธศาสตร
คลิกปุม “ยกเ

รจัดการขอมูล
) ที่เมนูหลั

รู

) ระบบจะ
ทธศาสตรที่มี
สตรที่มีอยูในร

) การเพิ่ม
ที่ แผนยุทธ
เลิก” หากไมต

ลแผนยุทธศา
ลัก “ขอมูลระ

รูป ข.4 การเลื

ะแสดงจอภา
มีอยูในระบบ
ระหวางปที่เลื

รูป ข.5 จ

ขอมูลแผนยุท
ธศาสตร ใหค
ตองการบันทึ

รูป ข.6 

68

สตร 
บบ” เลือก เม

อกเมนูจดัการ

าพรายการแผ
บ ทําไดโดยก
ลือก ดังรูป ข.

จอภาพรายกา
 

ทธศาสตร คลิ
ครบถวน แล
ึก ดังรูป ข.6 

การเพิ่มขอมูล

มนูยอย “ขอมูล

รขอมูลแผนยุ

ผนยุทธศาสต
ารคลิกเลือก 
5 

ารแผนยุทธศา

ลิกปุม “เพิ่ม”
ลวคลิกปุม “

ลแผนยทุธศา

ลแผนยุทธศา

ยทุธศาสตร 

ตรที่มีอยูในร
 แผนป ถึงป 

าสตร 

” จากนั้นระบ
“บันทึก” เพื่

สตร 

สตร”  

ระบบ สามาร
ซ่ึงโปรแกรม

บุขอมูล แผ
พื่อบันทึกขอ

รถเรียกดู
มจะแสดง

ผนป ถึงป 
มูล หรือ  



 

4)
จากน้ันแกไข
หากไมตองก

5)
ขอมูลจะถูกล

 
2.3 การ

1)

2)
ขอมูลเปาปร
และแผนยุท
ที่มีอยูในระห

) การแกไ
ขขอมูลตามต
การบันทึก ดัง

) การลบข
ลบออกจากระ

รจัดการขอมูล
) ที่เมนูหลั

) ระบบจะ
ระสงคตามแผ
ทธศาสตร  ซ
หวางปที่เลือก

ขขอมูลแผน
ตองการ แลว
รูป ข.7 

รูป ข.7 ก

ขอมูลแผนยุทธ
ะบบ 

รูป ข.8 

ลเปาประสงค
ลัก “ขอมูลระ

รูป ข.9 การเ

ะแสดงจอภา
ผนยุทธศาสต
ซ่ึงโปรแกร
ก และแผนยุท

69

ยุทธศาสตร ค
วคลิกปุม “บัน

การแกไขขอมู
 

ธศาสตร ค

 การลบขอมูล

ค 
บบ” เลือก เม

เลือกเมนูจดัก
 

พรายการเปา
ตรที่มีอยูในร
รมจะแสดง
ธศาสตรที่เลือ

คลิกปุม “แก
นทึก” เพื่อบัน

มลูแผนยุทธศา

คลิกปุม “ล

ลแผนยทุธศาส

มนูยอย “ขอมูล

การขอมูลเปาป

าประสงคตา
ระบบ ทําไดโ
รายการเป า
อก ดังรูป ข.1

ไข” รายการข
นทึกขอมูล ห

าสตร 

ลบ” รายก

สตร 

ลเปาประสงค

ประสงค 

มแผนยุทธศ
โดยการคลิกเ
าประสงคต
0 

ขอมูลท่ีตองก
หรือคลิกปุม 

การขอมูลท่ีตอ

ค”  

ศาสตร สามาร
เลือก แผนระ
ามแผนยุทธ

การแกไข 
 “ยกเลิก”  

องการลบ  

รถเรียกดู
ะยะยาวป 
ธศาสตร 



 

3)
ยุ ท ธศ าสต
แลวคลิกปุม 

4)
จากน้ันแกไข
หากไมตองก

5)
จะถูกลบออก

) การเพิ่ม
ร  เ ป า ป ร ะ

 “บันทึก” เพื่อ

) การแกไ
ขขอมูลตามต
การบันทึก ดัง

) การลบข
กจากระบบ 

รูป ข.1

ขอมูลเปาปร
ะส งค ที่  เ ป า
อบันทึกขอมูล

รูป ข.1

ไขขอมูลเปาป
ตองการ แลว
รูป ข.12 

รูป ข.12

ขอมูลเปาประ

70

0 จอภาพราย
 

ะสงค คลิกปุ
า ป ร ะสงค  
ล หรือคลิกปุม

 

11 การเพิ่มขอ
 

ประสงค คลิ
วคลิกปุม “บัน

2 การแกไขข
 

สงค คลิกปุ

ยการเปาประส

ปุม “เพิ่ม” จาก
 และ ร า ยล
ม “ยกเลิก” ห

อมูลเปาประส

ลิกปุม “แกไข
นทึก” เพื่อบัน

อมูลเปาประส

ปมุ “ลบ” ร

สงค 

กนั้นระบุขอม
ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม
ากไมตองการ

สงค 

ข” รายการข
นทึกขอมูล ห

สงค 

รายการขอมูล

มูล แผนระ
ม เ ติ ม  ให ค
รบันทึก ดังรูป

ขอมูลท่ีตองก
หรือคลิกปุม 

ลที่ตองการลบ

ะยะยาวป 
รบถ ว น  
ป ข.11 

การแกไข 
 “ยกเลิก”  

บ ขอมูล 



 

 
2.4 การ

1)

2)
ขอมูลกลยุทธ
ซ่ึงโปรแกรม
ที่เลือก ดังรูป

3)
กลยุทธที่ กล
หรือคลิกปุม 

รจัดการขอมูล
) ที่เมนูหลั

) ระบบจ
ธในแตละเปา
มจะแสดงราย
ป ข.15 

) การเพิ่ม
ลยุทธ และรา
 “ยกเลิก” หาก

รูป ข.

ลกลยุทธ 
ลัก “ขอมูลระ

รูป ข.14 ก

ะแสดงจอภ
าประสงคที่มี
ยการกลยุทธใ

 รูป ข.15

ขอมูลกลยุทธ
ายละเอียดเพิ่
กไมตองการบ

71

13 การลบขอ

บบ” เลือก เม

การเลือกเมนูจั
 

าพรายการก
อยูในระบบ ท
ในแตละเปาป

5 จอภาพราย
 

ธ คลิกปุม “เ
มเติม ใหครบ
บันทึก ดังรูป 

 
 
 

อมูลเปาประส

มนูยอย “ขอมูล

จดัการขอมูลก

กลยุทธในแต
ทําไดโดยการ
ประสงคที่มีอยู

การขอมูลกล

พิ่ม” จากน้ัน
บถวน แลวค
 ข.16 

งค 

ลกลยุทธ”  

กลยุทธ 

ตละเปาประ
รคลิกเลือก แ
ยูในแผนปที่เ

ยุทธ 

นระบุขอมูล 
ลิกปุม “บันทึ

สงค สามาร
ผนป และเปา
เลือก และเปา

แผนป เปา
ทึก” เพื่อบันท

รถเรียกดู 
าประสงค  
าประสงค 

าประสงค  
ทึกขอมูล 



 

4)
แกไขขอมูล
หากไมตองก

5)
ออกจากระบ

 
2.5 การ

1)

) การแกไ
ลตามตองกา
การบันทึก ดัง

) การลบข
บ 

รจัดการขอมูล
) ที่เมนูหลั

รูป ข

ขขอมูลกลยุท
าร  แลวคลิก
รูป ข.17 

รูป ข

ขอมูลกลยุทธ 

รูป 

ลตัวชี้วัด 
ลัก “ขอมูลระ

รูป ข.19 ก

72

ข.16 การเพิ่ม
 

ทธ คลิกปุม “
ปุม  “บันทึก

.17 การแกไข
 

 คลิกปุม “ล

ข.18 การลบข

บบ” เลือก เม

การเลือกเมนูจั

ขอมูลกลยุทธ

“แกไข” ราย
ก” เพื่อบันทึ

ขขอมูลกลยุท

บ” รายการข

ขอมูลกลยุทธ

มนูยอย “ขอมูล

จดัการขอมูลตั

ธ 

การขอมูลท่ีต
ทึกขอมูล  หรื

ธ 

ขอมูลท่ีตองก

ธ 

ลตัวช้ีวัด”  

ตวัชี้วดั 

ตองการแกไข
รือคลิกปุม  “

ารลบ ขอมูล

ข จากนั้น
“ยกเลิก”  

ลจะถูกลบ



 

2)
ตามแผนปที่
ตามแผนปทีเ่

3)
รายละเอียดเ
หรือคลิกปุม 

) ระบบจะ
มีอยูในระบบ
เลือก ดังรูป ข

) การเพิ่มข
เพิ่มเติม หนว
 “ยกเลิก” หาก

ะแสดงจอภา
บ ทําไดโดยก
ข.20 

 รูป ข.2

ขอมูลตัวช้ีวัด
วยวัด และกล
กไมตองการบ

รูป ข

73

าพรายการตัว
การคลิกเลือก

0 จอภาพราย
 

ด คลิกปุม “เพิ่
ลยุทธใหครบ
บันทึก ดังรูป 

ข.21 การเพิ่ม
 

วชี้วัดตามแผ
ก แผนป ซ่ึงโ

การขอมูลตัว

พิ่ม” จากนั้นร
บถวน แลวค
 ข.21 

ขอมูลตัวชี้วดั

ผนป สามารถ
โปรแกรมจะ

ชี้วัด 

ะบุขอมูล แผ
ลิกปุม “บันทึ

ด 

ถเรียกดูขอมู
ะแสดงรายกา

ผนป ตัวช้ีวัดที
ทึก” เพื่อบันทึ

ลตัวชี้วัด 
ารตัวช้ีวัด 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ทึกขอมูล  



 

4)
แกไขขอมูล
หากไมตองก

5)
ออกจากระบ

 
2.6 การ

1)

2)
สามารถเรียก
ที่ ซ่ึงโปรแกร

) การแกไ
ลตามตองกา
การบันทึก ดัง

) การลบข
บ 

รจัดการขอมูล
) ที่เมนูหลั

รูป

) ระบบจะ
กดูขอมูลผูกําก
รมจะแสดงรา

ขขอมูลตัวชี้
าร  แลวคลิก
รูป ข.22 

รูป ข

ขอมูลตัวชี้วดั 

รูป 

ลผูกํากับดูแลต
ลัก “ขอมูลระ

 ข.24 การเลือ

ะแสดงจอภา
กับดูแลตัวช้ีวั
ายการขอมูลผู
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้วัด คลิกปุม “
ปุม  “บันทึก

ข.22 การแกไข
 

คลิกปุม “ล

 ข.23 การลบข

ตัวชี้วัด 
บบ” เลือก เม

อกเมนูจัดการ
 

พรายการขอ
วัดท่ีมีอยูในระ
ผูกํากับดูแลตั

“แกไข” รายก
ก” เพื่อบันทึ

ขขอมูลตัวช้ีวั

บ” รายการข

ขอมูลตัวชี้วดั

มนูยอย “ขอมูล

ขอมูลผูกํากับ

อมูลผูกํากับดู
ะบบ ทําไดโด
ัวชี้วัดตามแผ

การขอมูลท่ีต
ทึกขอมูล  หรื

ัด 

ขอมูลท่ีตองก

ด 

ลผูกํากับดูแล

บดูแลตัวช้ีวัด 

แลตัวช้ีวัดตา
ดยการคลิกเลื
นปและตัวชี้วั

ตองการแกไข
รือคลิกปุม  “

ารลบ ขอมูล

ลตัวช้ีวัด”  

 

ามแผนป แล
ลือก แผนปแล
วดัท่ีเลือก ดังร

ข จากนั้น
“ยกเลิก”  

ลจะถูกลบ

ละตัวช้ีวัด  
ละตัวช้ีวัด
รูป ข.25 



 

3)
ตัวช้ีวัดที่ ลํา
“บันทึก” เพื่อ

4)
แกไข จากนั้
“ยกเลิก” หาก

5)
จะถูกลบออก

 

รู

) การเพิ่ม
ดับท่ีของผูกํา
อบันทึกขอมูล

) การแกไ
นั้นแกไขขอมู
กไมตองการบ

) การลบข
กจากระบบ 

รูป ข.25 จอภ

ขอมูลผูกํากับ
ากับ กลุมผูกํ
ล หรือคลิกปุม

รูป ข.26 ก

ขขอมูลผูกําก
มูลตามตองก
บันทึก ดังรูป 

 รูป ข.27 ก

ขอมูลผูกํากับดู

รูป ข.28 ก
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าพรายการขอ
 

บดูแลตัวชี้วัด
ากับดูแล และ
ม “ยกเลิก” ห

การเพิ่มขอมูล
 

กับดูแลตัวชี้วั
การ แลวคลิก
 ข.27 

ารแกไขขอมู
 

ดแูลตัวชี้วดั ค

การลบขอมูล

อมลูผูกํากับดูแ

ด คลิกปุม “
ะคาเปาหมาย
ากไมตองการ

ลผูกํากับดูแลตั

วัด คลิกปุม
กปุม “บันทึก

ลผูกํากับดแูล

คลิกปุม “ลบ”

ผูกํากับดูแลตั

แลตัวชี้วดั 

“เพิ่ม” จากนั้น
ยที่ทําการใหค
รบันทึก ดังรูป

ตวัชี้วดั 

ม “แกไข” รา
ก” เพื่อบันทึก

ลตัวช้ีวัด 

” รายการขอมู

ตวัชีว้ัด 

้นระบุขอมูล 
ครบถวน แล
ป ข.26 

ยการขอมูลที
กขอมูล หรือ

มลูท่ีตองการล

 แผนป 
วคลิกปุม 

ที่ตองการ
อคลิกปุม 

ลบ ขอมูล



 

2.7 การ
1)

2)
ลิงคหัวขอขอ
ตอไป 

 
3. การใชงา

เมื่
ประจําปในก
ในระดับมห

รแสดงรายงาน
) ที่เมนูหลั

) ระบบจะ
องรายงาน ดั

  รูป ข.30 แส

านสําหรับผูกํา
มื่อเขาสูระบบ
การกํากับดูแล
หาวิทยาลัย  

น 
ลัก “รายงาน” 

รูป ข.29 การ

ะแสดงจอภา
งรูป ข.30 โ

สดงจอภาพสํา

ากับดแูล 
บแลว หนาแร
ลของผูกํากับ
 รอยละของ
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 เลือก เมนูยอ

รเลือกเมนูราย
 

พสําหรับสง
โดยโปรแกร

าหรับสงขอมู

รกของระบบ
ดูแล ไดแก
งตัว ช้ีวัด ท่ีสํ

อย “รายงานสํ

ยงานสําหรับเ

ขอมูลออกไป
มจะสงออกข

มลูออกไปยังไ

จะแสดงภาพ
ก รอยละของต
าเร็จบรรลุต

าหรับเจาหนา

เจาหนาท่ี 

ปยังไมโครซ
ขอมูลไปยังไ

ไมโครซอฟท

พรวมการประ
ตัวช้ีวัดท่ีสําเร็
ตามเปาหมา

าที่”  

ซอฟทเอ็กซเซ
มโครซอฟท

เอ็กซเซล 

ะเมินแผนยุท
ร็จบรรลุตาม
ายในการกํา

ซล คลิกที่
เอ็กซเซล

ทธศาสตร
เปาหมาย 
ากับดูแล 



 

ของผูกํากับดู
แสดงสัดสวน

3.1 การ
1) 

2)
และรายละเอี
ในรอบการป
ประเมินในร
เช็คถูกสีเขีย
ดังรูป ข.33  

ดแูล แผนภูมกิ
นจํานวนของต

รูป ข.31 จ

รประเมินตวัชี
ที่เมนูหลัก 

รูป ข

) ระบบจะ
อียดตัวช้ีวัดใ
ประเมินปจจุบ
รอบการประ
ว  เมื่อตองก

กราฟแสดงระ
ตัวชี้วัดตอระ

จอภาพแสดงภ
ในกา

ชี้วัดระดับมห
 “ประเมิน” เลื

ข.32 การเลือก

ะแสดงจอภา
นการกํากับดู
บัน ในชองส
ะเมินปจจุบัน
การเขาสูการป
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ะดับความสําเร็
ดับความสําเร็

ภาพรวมการป
รกํากับดแูลข

 
หาวิทยาลัย 
ลือก เมนูยอย 

กเมนูประเมิน
 

าพการประเมิ
ดูแลของผูกําก
สถานะจะปรา
เปนท่ีเรียบร
ประเมินตัวชี้

ร็จบรรลุเปาห
ร็จ ดังรูป ข.3

ประเมินแผนยุ
ของผูกํากับดแู

 “ประเมินตัว

นตัวช้ีวัดระดับ

มินตัวช้ีวัดปร
กับดูแล หาก
ากฏเคร่ืองหม
รอยแลว ในช
ชี้วัดใด ใหคลิ

หมายตามตัวชี
1  

ยทุธศาสตรปร
แล 

ชี้วัดระดับมห

บมหาวทิยาลยั

ระจําป และร
ตัวช้ีวัดใดยัง
มายกากบาทสี
ชองสถานะจ
ลิกปุม “ประเ

ชี้วัด และแผน

ระจําป 

หาวิทยาลัย”  

ย 

รอบของการ
งไมไดทําการ
สีแดง และหา
ะปรากฏเคร่ื
เมิน” ของรา

นภูมิกราฟ

รประเมิน  
รประเมิน 
ากทําการ
ร่ืองหมาย 
ยการนั้น  



 

รู

3)
แผนยุทธศาส
สูตรการคําน
ใหครบถวน 
หรือคลิกปุม 

รูป ข.33 จอภ

) โปรแก
สตร เปาประส
นวณ อธิบายส
 พรอมแนบไ
 “ยกเลิก” หาก

รูป 

าพแสดงการป

กรมจะแสด
สงค กลยุทธ ค
สรุปผลการป
ไฟลรายละเอี
กไมตองการบ

ข.34 จอภาพแ
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ประเมินตวัชีว้
 

ดงร า ยละ เ อี
คาเปาหมายข
ฏิบัติงาน แล
ยดประกอบต
บันทึก 

แสดงการบัน

วดัในการกํากั

อี ยดก ารปร
องตัวชี้วัด จา
ะปญหา/อุปส
ตัวช้ีวัด แลวค

ทึกผลการปร

กับดูแลของผูก

ระ เ มิน เ กี่ ย ว
ากนั้นใหระบุ
สรรคในการป
คลิกปุม “บัน

ระเมินตวัชี้วดั

กํากับดูแล 

วกั บตั ว ช้ี วั ด
คาผลการประ
ปฏิบัติงานตา
ทึก” เพื่อบันท

ด 

ด  ได แ ก  
ะเมินตาม
ามตัวช้ีวัด
ทึกขอมูล 



 

4)
แกไข จากนั้
“ยกเลิก” หาก

 
3.2 การ

1)

) การแกไ
นั้นแกไขขอมู
กไมตองการบ

รูป ข.3

รแสดงรายงาน
) ที่เมนูหลั

ขขอมูลผลกา
มูลตามตองก
บันทึก ดังรูป 

35 จอภาพแส

น 
ลัก “รายงาน” 
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ารประเมินตัว
การ แลวคลิก
 ข.35 

สดงการแกไขข

 เลือก เมนูยอ

วชี้วัด คลิกปุ
กปุม “บันทึก

ขอมูลผลการ

อย “รายงานสํ

ม “แกไข” รา
ก” เพื่อบันทึก

ประเมินตัวช้ี

าหรับผูกํากับ

ายการขอมูลที
กขอมูล หรือ

ชว้ัด 

บดูแล”  

ที่ตองการ
อคลิกปุม 



 

2)
การทํางานขอ
ของผูกํากับดู

 
4. การใชงา

เมื่
ประจําป ได
ตัวช้ีวัดระดับ
จากผูกํากับดู
ตัวช้ีวัด ดังรูป

 
 
 
 
 
 

ร
 

รู

) ระบบจ
องโปรแกรมจ
ดแูลจะไดรับข

านสําหรับผูอํา
มื่อเขาสูระบบ
ดแก รอยละข
บมหาวิทยาลั
ดูแลหลักในรอ
ป ข.38 

รูป ข.37 แผน

รูป ข.36 การเ

ะแสดงจอภ
จะทํางานเหมื
ขอมูลการประ

านวยการสํานั
บแลว หนาแร
ของตัวช้ีวัดท่ีส
ลัยท่ีผาน (Pas
อบการประเมิ

นภูมิกราฟแสด
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เลือกเมนูรายง
 

ภาพสําหรับ
มอืนกับเมนู “
ะเมินตัวชี้วัดเฉ

นกันโยบายแล
รกของระบบ
สําเร็จบรรลุต
ssed) และ
มินปจจุบัน ดัง

ดงภาพรวมกา

งานสําหรับผูก

สงขอมูลออ
รายงานสําหรั
ฉพาะในการก

ละแผนสถาบัน
จะแสดงภาพ
ตามเปาหมายร
ไมผาน (Fail
งรูป ข.37 แล

ารประเมินแผ

กํากับดูแล 

อกไปยังไมโ
รับเจาหนาท่ี”
กํากับดูแลเทา

น 
พรวมการประ
ระดับมหาวิท
led) ความ
ละตารางรายล

ผนยทุธศาสต

โครซอฟทเอ
” แตกตางกัน
านั้น 

ะเมินแผนยุท
ทยาลัย สัดสว
มกาวหนาการ
ละเอียดผลการ

รประจําป 

อ็กซ เซล  
ท่ีในสวน

ทธศาสตร
นจํานวน
รประเมิน 
รประเมิน



 

 
จา

ใหทําการคลิ
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติ

ใน
ระบบจะแสด
จะทํางานเหมื

รูป ข.38

ากนั้น หากต
ลิกลิงค “รายล
ตมิ หากตองก

รูป ข

นสวนของรา
ดงจอภาพสําห
มอืนกับเมนู “

8 จอภาพแสด

ตองการตรว
ละเอียดการป
การออกจากจอ

ข.39 จอภาพแ

ยงาน ที่เมนูห
หรับสงขอมูล
“รายงานสําหร
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ดงตารางรายล

วจสอบรายล
ประเมินเพิ่มเติ
อภาพนี้ คลิกล

แสดงรายละเอี
 

หลัก “รายงาน
ลออกไปยังไม
รับเจาหนาท่ี”

ละเอียดผลการ

ะเอียดผลกา
ติม” ระบบจะ
ลิงค “Close” 

อียดผลการปร

น” จะมีเมนูย
มโครซอฟทเ
” ดังรูป ข.40 

รประเมินตวัชี

ารประเมินตั
ะแสดงรายละ
 ดังรูป ข.39 

ระเมินตวัชี้วดั

ยอย “รายงาน
เอ็กซเซล การ
 

ชี้วดั 

ตัวชี้วัดในรา
ะเอียดผลการ

ด 

นสําหรับผูอําน
รทํางานของโ

ายการใด  
รประเมิน

นวยการ” 
โปรแกรม



 

 
5. การใชงา

1)
ดังรูป ข.41  

2)
ชื่อ-นามสกุล
หากไมตองก

รู

านสําหรับผูดูแ
) เม่ือเขาส

) การเพิ่ม
ล กลุมผูใชให
การบันทึก ดัง

รูป ข.40 การเล

แลระบบ 
สูระบบแลว

 รูป ข.41 จ

ขอมูลสิทธ์ิผู
หครบถวน แล
รูป ข.42 

รูป ข.42 จอ
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ลือกเมนูรายง

 โปรแกรมจ

อภาพรายการ
 

ผูใชงาน คลิก
ลวคลิกปุม “บั

ภาพการเพิ่มข
 

งานสําหรับผูอ

จะแสดงจอภ

รจดัการสิทธ์ิผู

กปุม “เพิ่ม” จ
บันทึก” เพื่อบั

ขอมูลสิทธ์ิกา

อํานวยการ 

ภาพรายการ

ผูใชงาน 

จากนั้นระบุข
บันทึกขอมูล 

ารใชงาน 

จัดการสิทธ์ิ

ขอมูล ชื่อ
หรือคลิกปุม 

ิ์ ผูใชงาน  

อล็อกอิน  
 “ยกเลิก”  



 

3)
จากน้ันแกไข
หากไมตองก

4)
ถูกลบออกจา

) การแกไ
ขขอมูลตามต
การบันทึก ดัง

) การลบข
ากระบบ 

ขขอมูลสิทธ์ิ
ตองการ แลว
รูป ข.43 

รูป ข.43 

ขอมูลสิทธ์ิการ

รูป ข.44

83

ธ์ิการใชงาน ค
วคลิกปุม “บัน

การแกไขขอ
 

รใชงาน คลิก

4 การลบขอมู

คลิกปุม “แกไ
นทึก” เพื่อบัน

มูลสิทธ์ิการใ

กปุม “ลบ” รา

ลสิทธ์ิการใช

ไข” รายการข
นทึกขอมูล ห

ชงาน 

ายการขอมูลที

ชงาน 

ขอมูลท่ีตองก
หรือคลิกปุม 

ที่ตองการลบ 

การแกไข 
 “ยกเลิก”  

 ขอมูลจะ



ภาคผนวก ค 

รายละเอียดตัวช้ีวัด การจัดกลุมรูปแบบการคํานวณคาเปาหมาย และคาคะแนนระดับ 

1. ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
ในป 2553 มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 

จํานวนท้ังส้ิน 54 ตัวช้ีวัด สามารถแสดงรายละเอียดดังตาราง ค.1  
 

ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  8 หลักสูตร 
(N) 

    

2 จํานวนหลักสูตรระยะส้ัน 
ท่ีเปนภาษาตางประเทศ  

8 หลักสูตร 
(N) 

    

3 ระบบการบริหารจัดการ  5 ข้ันระดับ 
(L) 

    

4 จํานวนโครงการ 
ความรวมมือใหมท่ีเกีย่วกับ 
การจัดการการศึกษา
นานาชาติท่ีเพิม่ข้ึน   

3 โครงการ 
(N) 

    

5 รอยละของหลักสูตรท่ีมี 
การเพิ่มมิติมุมมองความเปน
นานาชาติตอจาํนวน
หลักสูตรท้ังหมด 

90 รอยละ 
(P) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

6 รอยละของจํานวนนักศึกษา
ท่ีไดเขารวมโครงการ
แลกเปล่ียนระหวางประเทศ
ตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด   

1.5 รอยละ 
(P) 

    

7 รอยละของจํานวนหนวยงาน
สนับสนุน วิชาการ 
ท่ีมีการพัฒนาการใหบริการ
แกบุคลากรและนักศึกษา
ชาวตางชาติ 

50 รอยละ 
(P) 

    

9 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา  
และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป   

80 รอยละ 
(P) 

    

11 ระดับคุณภาพของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ประเมินโดยผูประกอบการ/  
ผูใชบัณฑิต/อาจารย 
ท่ีปรึกษาระดบับัณฑิตศึกษา   

3.5 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 

    

12 รอยละของหลักสูตร 
ท่ีไดมาตรฐานตอจํานวน
หลักสูตรท้ังหมด   

95 รอยละ 
(P) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

13 ระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาตอคุณภาพ 
การสอนของอาจารยและ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ในหองเรียน 

4.1 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 

    

14 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอการ
ใหบริการนกัศึกษา 7 ดาน   

3.51 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 

    

15.1 รอยละของคณะวิชา 
ท่ีมีกิจกรรมวชิาการ 
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑติ
ท่ีพึงประสงค  
อยางนอย 1 กจิกรรม 

1 รอยละ 
(P) 

    

15.2 รอยละของคณะวิชา 
ท่ีมีกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน และรักษา
ส่ิงแวดลอม การมี 
จิตสาธารณะอยางนอย  
1 กิจกรรม 

1 รอยละ 
(P) 

    

15.3 รอยละของคณะวิชา 
ท่ีมีกิจกรรมดานการกฬีา 
และการสงเสริมสุขภาพ 
อยางนอย 1 กจิกรรม 

1 รอยละ 
(P) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

15.4 รอยละของคณะวิชา 
ท่ีมีกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
อยางนอย 1 กจิกรรม 

1 รอยละ 
(P) 

    

15.5 รอยละของคณะวิชา 
ท่ีมีกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิต และ
รูจักใชชีวิตอยางพอเพียง 
อยางนอย 1 กจิกรรม 

1 รอยละ 
(P) 

    

15.6 รอยละของคณะวิชาท่ีมี
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะความเปนผูนํา รูจักคิด
วิเคราะห และรักการเรียนรู 
อยางนอย 1 กจิกรรม 

1 รอยละ 
(P) 

    

16 จํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณ 
ใหศิษยเกา  

3 กิจกรรม 
(N) 

    

17.1 รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา ตออาจารยประจํา  

15 รอยละ 
(P) 

    

17.2 รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ตออาจารย
ประจํา 

95 รอยละ 
(P) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

18 รอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงอาจารย/  
ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ 
ศาสตราจารย  

9 รอยละ 
(P) 

    

19 มีการพัฒนาการจัดการ
ความรูของสถาบัน  

4 ข้ันระดับ 
(L) 

    

20 มีการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานวิจยั 

8 ขอ 
(N) 

    

21 รอยละของอาจารยท่ีไดรับ
ทุนทําวิจยัจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน  

20 รอยละ 
(P) 

    

22 เงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกตออาจารยประจํา  

20000 บาท/คน 
(A) 

    

23.1 รอยละของงานวิจยัท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ 
นานาชาติ ตออาจารยประจํา  

15 รอยละ 
(P) 

    

23.2 รอยละของงานวิจยัท่ี
นําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติ นานาชาติ  
ตออาจารยประจํา  

5 รอยละ 
(P) 

    

24 รอยละของคณะวิชาท่ีมี
ผลงานวิจัยท่ีนาํมาประยุกต 

2 รอยละ 
(P) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

 ใชกับการเรียนการสอนหรือ
การบริการวิชาการแกสังคม 
อยางนอย 2 ผลงาน 

      

25 ระดับความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการวิชาการ  

3.51 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 

    

26 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการเรียน 
การสอนหรืองานวิจยั  

30 รอยละ 
(P) 

    

27 ระดับความสําเร็จของ 
การเรียนรูและการเสริมสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน  

3 ข้ันระดับ 
(L) 

    

28 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
ตามเกณฑ  

80 รอยละ 
(P) 

    

29 มีระบบสารสนเทศดาน
คริสตศาสนา  

2 ขอ 
(N) 

    

30 รอยละของโครงการ/
กิจกรรม ท่ีปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และสรางสันติสุข 
แกสังคมบนพ้ืนฐาน 

50 รอยละ 
(P) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

 ความเช่ือของคริสตศาสนา  
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
ตามเกณฑ 

      

31 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ดานศิลปวัฒนธรรม  
โดยเนนศิลปวฒันธรรม
ทองถ่ินภาคเหนือ  

5 ข้ันระดับ 
(L) 

    

32 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
ตามเกณฑ  

50 รอยละ 
(P) 

    

33 ระดับความพึงพอใจของ 
ผูใชฐานขอมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท้ัง 2 ดาน  

3.51 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 

    

34 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารและการตัดสินใจ  

4 ขอ 
(N) 

    

35 ระดับความพึงพอใจ 
ของบุคลากรตอการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 
 

3.51 คะแนน
เฉล่ีย 
(A) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

36 รอยละของหนวยงานท่ี
ดําเนินแผนปฏิบัติงานสําเร็จ
บรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

80 รอยละ 
(P) 

    

37 รอยละของตัวช้ีวัดอัตลักษณ
ของสถาบันท่ีบรรลุเปาหมาย  

50 รอยละ 
(P) 

    

38 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการท่ีเพิ่มข้ึน
จากปท่ีผานมา  

10 รอยละ 
(P) 

    

39 รอยละของบุคลากรท่ีมี
ระดับความสามารถเชิง
สมรรถนะตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  

70 รอยละ 
(P) 

    

40 ระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร  

3.5 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 

    

41 รอยละของจํานวนนักศึกษา
ท่ีเพิ่มข้ึน  

5 รอยละ 
(P) 

    

42 ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย  

3.41 ข้ันระดับ 
(L) 

    

43 ระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตาม  

2.3 ข้ันระดับ 
(L) 
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ตาราง ค.1 ตารางแสดงรายละเอียดการตอบสนองตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตอ) 

ตัว 
ช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวดั 

คา 
เปา 
หมาย
≥ 

หนวยวัด
(กลุม) 

ตอบสนองตัวช้ีวัดระดับ 

สมศ. สกอ. 

มพย. 

แผน
รายป 

แผน
ระยะ
ยาว 

 องคประกอบคุณภาพของ 
สกอ. 

      

44 รอยละของหนวยงานท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพต้ังแต 3 
ข้ึนไป  

80 รอยละ 
(P) 

    

45 รอยละของสโมสรนักศึกษา
ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
ตั้งแต 1.51 ข้ึนไป  

70 รอยละ 
(P) 

    

46 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายของแผนจัดการ
ความรูเพื่อมุงสูองคกรการ
เรียนรู  

70 รอยละ 
(P) 

    

47 มีระบบบริหารความเส่ียง  6 ขอ 
(N) 

    

48 จํานวนเครือขาย 
ความรวมมือกบัองคกร
ภายนอกท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ  

50 โครงการ 
(N) 

    

49 มีผลการประเมินการ
ใหบริการดานกายภาพ  

3 คะแนน
เฉล่ีย 

คาระดับ 
(X) 
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2. การจัดกลุมรูปแบบการคํานวณคาเปาหมายและการจัดกลุมคะแนนระดบั 
จากการรวมรวมและศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จในป 2553 สามารถจําแนกกลุมของ

รูปแบบการคํานวณคาเปาหมาย ไดดังนี้ 
 

ตาราง ค.2 คําอธิบายกลุมรูปแบบการคํานวณคาเปาหมาย 
กลุม คําอธิบาย 

A คาเฉล่ีย = ผลรวม หาร จํานวนท้ังหมด 
L ข้ันลําดับ = นับลําดับผานทีละข้ัน 
N จํานวนนับ 
P รอยละ = คาเปาหมาย คูณ 100 หาร จํานวนท้ังหมด 
X คะแนนเฉล่ียคาระดับ = ผลรวมคะแนนเฉล่ีย หาร จํานวนคะแนนเฉล่ีย

ท้ังหมด 
  

ค า เป าหมายตัว ช้ีวัดความสํา เ ร็จ  มี รูปแบบการคํานวณท่ี มีความหลากหลาย  
ซ่ึงไมสามารถนําคาเปาหมายที่ไดจากการคํานวณมาประมวลผลในภาพรวมได ผูคนควา 
จึงไดทําการจัดกลุมคะแนนระดับข้ึนใหม 5 ระดับ เพื่อใชเปนคาคะแนนระดับในการติดตามตัวช้ีวัด 
ในภาพรวม  ซ่ึงจะนําคาเปาหมายผลการดําเนินงานท่ีไดจากการคํานวณตามกลุมรูปแบบการ
คํานวณคาเปาหมาย มาเปรียบเทียบกับคาระดับคะแนน โดยจะตองมีคามากกวาหรือเทากับคา
เปาหมายของแตละคาระดับคะแนน เม่ือส้ินปการศึกษาตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัดจะตองมีคาเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับคาเปาหมายท่ีไดต้ังเอาไว หรือเทียบกับคาคะแนนระดับ 5 จึงจะนับวาตัวช้ีวัด
นั้นผานเกณฑ ตัวอยางการคํานวณคาคะแนนระดับตามตาราง ค.3 

 
ตาราง ค.3 แสดงตัวอยางการคํานวณคาคะแนนระดับ 

สูตรคํานวณ 
 
คาเปาหมาย 

คาระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

70 5
5

 
70 4

5
 

70 3
5

 
70 2

5
 

70 1
5

 

70 70 56 42 28 14 
3.41 3.41 2.73 2.04 1.36 0.68 

 



ภาคผนวก ง 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายพั 

_________________________________________________ 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ และเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสตอไป ความคิดเห็นในแบบสอบถามน้ี 
มีคุณประโยชนในการประเมินระบบ จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 

 
แบบสอบถามสําหรับผูใชระบบ 

 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย √ ในชองใหคะแนนท่ีทานคิดวาเหมาะสมท่ีสุด  

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ระบบมีการจัดวางหนาจอท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงาน      
2. ระบบมีการจําแนกเมนูการทํางานท่ีเขาใจงาย      
3. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แมนยําและถูกตอง      
4. ระบบชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติ      
5. ระบบสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลไดงายและสะดวก      
6. ระบบสามารถแสดงรายงานท่ีตรงกับความตองการของผูใช      
7. ระบบมีคูมือแนะนํา และอธิบายการใชงานในระบบไว 
อยางชัดเจน 
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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