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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเอง 

 
  การประเมินตนเองของกองกลาง  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผล 
การด าเนินงานปีการศึกษา 2551  เพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินตนเอง  
คร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน ใชร้อบเวลาตามปีการศึกษา 2551 (1 กรกฎาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2552)   
และขอ้มลูดา้นการบริหารจดัการ ใชร้อบเวลาตามปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กนัยายน 2551)  
โดยอิงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกั 
 แต่เน่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจดัการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยั จึงไดข้อยกเวน้  
การประเมินหรือบางกรณีอาจขอประเมินเฉพาะระดบัสถาบนั และใชผ้ลประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดบัสาขาวิชา  
อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลยั ในการประเมินคร้ังน้ีจึงไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ีคุณภาพ  
ผนวกต่อทา้ยบางองคป์ระกอบดว้ย 
 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2551 มีดงัน้ี 
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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
ตวับ่งช้ีที่ 1.1   มกีารกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมกีารกาํหนดตวับ่งช้ี  
                       เพือ่วดัความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (สกอ. 1.1, สมศ. 5.3) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จดัตั้งข้ึน มสธ. 1.1-1(1)   
 ภายใตแ้นวคิดของรัฐเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้จ ากดั http://www.stou.ac.th/about 
 ของมหาวิทยาลยัเปิดแบบตลาดวิชา ใหเ้พียงพอ STOU/ 
 ต่อความตอ้การของผูเ้รียนและลดปัญหาดา้นการ  
 ลงทุน โดยมุ่งเนน้การขยายโอกาสทางการศึกษา  
 ระดบัอุดมศึกษาใหก้วา้งขวาง และใชท้รัพยากร  
 ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ดว้ยเหตุ  
 น้ี มสธ. จึงจดัการศึกษาเป็นระบบเปิด และ  
 ด าเนินการสอนในระบบการศึกษาทางไกล  
 ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นตน้มา  
   ปัจจุบนั มสธ. ท าการเปิดสอนแลว้ทั้งส้ิน   
 12 สาขาวิชา โดยยึดแนวคิดในการก่อตั้งมา  
 ก าหนดเป็นปณิธานในการเป็นค่านิยมร่วมในการ  
 ด าเนินงานมากวา่ 30 ปี  ดงัน้ี  
 “มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็น  
 มหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษา  
 ตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนท่ัวไป  
 เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยาย  
 โอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมธัยม  
 ศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบคุคลและ  
 สังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงใช้  
 ส่ือการสอนทางไปรษณีย์ วิทยกุระจายเสียง  
 วิทยโุทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผู้ เรียนสามารถ  
 ศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตาม  
 ปกติ” และไดเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชน/ผูมี้ส่วนได ้  
 ส่วนเสียรับทราบผา่นช่องทางการประชาสมัพนัธ์  
 ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  
    ในส่วนของกองกลางรับผิดชอบในการบริการ กก. 1.1-1(1) ปรัชญาหรือปณิธาน 
 ดา้นต่าง อาทิเช่น งานสารบรรณ เลขานุการท่ี วิสยัทศัน ์พนัธกิจ  วตัถุประสงค์ 
   

 

http://www.stou.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
 ประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั การจดัเกบ็- ของกองกลาง 
 เอกสารราชการ งานประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั  
 มหาวิทยาลยัทุกดา้น การบริการดา้นยานพาหนะ   
 และรักษาความปลอดภยั การจดับริการหอ้ง  
 ประชุมและเคร่ืองด่ืมส าหรับการประชุม   
 งานประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  
 และงานพิธีการต่าง ๆ จากการปฏิบติังานบริการ  
 ดา้นต่าง ๆ จึงก าหนดเป็นปณิธานและค่านิยม  
 ร่วมกนั   ดงัน้ี  
 “พัฒนาเป็นนิจ พันธกิจบริการ สนับสนุนงาน  
 มหาวิทยาลยั ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ”  
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการ มสธ. มกีระบวนการพฒันากลยทุธใ์หม้คีวาม มสธ. 1.1-2(1)  แผนปฏิบติัราชการ 
ด าเนินงานและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน และภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สอดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบั หลกัของสถาบนั ตลอดจนยทุธศาสตร์และแผน ฉบบัรายละเอียดแผนงาน และ 
ภารกิจหลกัของสถาบนั ยทุธศาสตร์และ พฒันาของชาติ โดยผา่นทางกระบวนการจดัท า โครงการ (1 ตุลาคม 2550–30 
แผนพฒันาของชาติ แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ  กนัยายน 2551) 
 พ.ศ. 2551   ดงัน้ี  
 1. รวบรวมขอ้มลู/วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลูทั้ง  
 ภายใน และภายนอก เช่น แผนกลยทุธ์ มสธ.  
 พ.ศ. 2547 – 2551 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี   
 (2548 - 2551) ผลการด าเนินงาน และนโยบายรัฐ/  
 กระทรวง ก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการ  
 ประจ าปี  ซ่ึงจ าแนกเป็น 6 ดา้น ตามภารกิจหลกั  
 ของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการอุดม-  
 ศึกษา  (2) ดา้นบริการวิชาการแก่สงัคม   
 (3) ดา้นวิจยัสร้างองคค์วามรู้ (4) ดา้นท านุบ ารุง  
 ศิลปวฒันธรรม  (5) ดา้นพฒันาระบบราชการ  
 (6) ดา้นบริการรูปแบบพิเศษ โดยมีวตัถุประสงค์  
 เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ 5 ปี (2547 – 2551)/  
 แผนปฏิบติัราชการ 4  ปี (2548 – 2551) สู่การ  
 ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นทางการจดัท าแผน  
 งาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน  
 ตลอดจนใชเ้ป็นหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการ   
 พิจารณาการจดัสรรทรัพยากร และงบประมาณ  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
 แบบมุ่งเนน้ผลงาน เพ่ือผลกัดนัใหแ้ผนท่ีวางไว้  
 ในระดบัต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จ  
 2. เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการวางแผน  
 การด าเนินงาน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ และการ  
 ยอมรับในการน าแผนฯไปปฏิบติัร่วมกนัโดย  
   คร้ังท่ี 1 เสนอเขา้ท่ีประชุมผูบ้ริหาร เพ่ือขอความ  
 เห็นชอบและใหข้อ้เสนอแนะ  
   คร้ังท่ี 2 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการใหก้บัหน่วย  
 งานภายในเพ่ือช้ีแจงแนวปฏิบติัของแผนปฏิบติั  
 ราชการประจ าปี และแผนยทุธศาสตร์หลกัประจ า  
 ปีของมหาวิทยาลยัและประสานความคิดของ  
 แต่ละหน่วยงานใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัท าโครง  
 การลกัษณะบูรณาการมาสนบัสนุนยทุธศาสตร์  
 มหาวิทยาลยั  
   คร้ังท่ี 3 จดัประชุมแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  
 เพ่ือสรุปแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัใน  
 ภาพรวมต่อผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติั และยืนยนัร่วม  
 กนัก่อนด าเนินการตามแผน  
   คร้ังท่ี 4 น าผลจากการประชุมทั้งหมดมาแกไ้ข/  
 ปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการประจ าปีคร้ังสุดทา้ย  
 ใหค้รบถว้น และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  
 นโยบายการเงินและทรัพยสิ์น และ  
 สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  
     กองกลาง มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์โดยการ กก.1.1-2(1) แผนฯกองกลาง 5 ปี 
 วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม กก.1.1-2(2) แผนปฏิบติัราชการ 
 แลว้น ามาพฒันาและก าหนดกลยทุธ์ วิสยัทศัน์ ประจ าปี 
 พนัธกิจ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์และแผนการ กก.1.1-2(3) การวิเคราะห์จุดแขง็ 
 ด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการประจ าปีอยา่ง จุดอ่อน โอกาส ของกองกลาง 
 ชดัเจน โดยสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ แผนการด าเนิน  
 งาน  แผนปฏิบติัการประจ าปีของมหาวิทยาลยั  
 และภารกิจหลกัของสถาบนั  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน   มสธ. วดัความส าเร็จของการด าเนินงานในแผน มสธ. 1.1-3(1) แผนปฏิบติัราชการ 
และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี ปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2551 โดยน า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
เพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน เกณฑค่์าเป้าหมาย และตวัช้ีวดัของแผนปฏิบติั ฉบบัรายละเอียดแผนงาน และ 
 ราชการ 4 ปี และค ารับรองการปฏิบติัราชการของ โครงการ (1 ตุลาคม 2550–30 

 มหาวิทยาลยักบัส านกังาน ก.พ.ร. ท่ีสอดคลอ้งกบั กนัยายน 2551) 
 การประเมินคุณภาพมาตรฐานการจดัการอุดม-  
 ศึกษา สมศ. และสกอ. มาก าหนดเป็นตวัช้ีวดัและ  
 ค่าเป้าหมาย โดยจ าแนกตามนโยบายทั้ง 6 ดา้น  
 ของมหาวิทยาลยั  
   กองกลางมีการก าหนดตวับ่งช้ีหลกั (KPI) และ กก.1.1-3(1) แผนการด าเนินงาน 
 ตวับ่งช้ี (PI) ของการด าเนินงานและก าหนด และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 เป้าหมาย  (target)  ของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดั  
 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   มสธ. จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี มสธ. 1.1-4(1)  แผนปฏิบติัราชการ 
 งบประมาณ พ.ศ.2551 โดยยึดกรอบแนวทางจาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 พนัธกิจหลกั 5 ประการ  ไดแ้ก่  1) ผลิตบณัฑิต ฉบบัรายละเอียดแผนงาน และ 
 2) พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัของประเทศ โครงการ (1 ตุลาคม 2550 – 
 3) พฒันาชุมชน องคก์าร และสถาบนัในสงัคม 30 กนัยายน 2551) 
 เพ่ือน าไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้  4) วิจยั ส่งเสริม มสธ. 1.1-4(2)  งบประมาณรายจ่าย 
 และพฒันาองคค์วามรู้และภูมปัญญาไทย และ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 5) อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 จากพนัธกิจดงักล่าวไดน้ ามาก าหนดเป็นนโยบาย  (1 ตุลาคม 2550-30 กนัยายน 2551) 
 ประจ าปีงบประมาณ 2551  จ าแนกเป็น 6 ดา้น  
 ดงักล่าวขา้งตน้ น าไปก าหนดมาตรการเพ่ือผลกั  
 ดนัใหน้โยบายมีความส าเร็จ และถ่ายทอดลงไปสู่

แผนงาน/งาน/โครงการ บรรจุไวใ้นเอกสารแผน 
 

 ปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 ฉบบัรายละเอียดแผนงาน และโครงการ  
 (1ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) และเอกสาร  
 งบประมาณรายจ่ายหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550-  
 30 กนัยายน 2551) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ี  
 ครบถว้นทุกภารกิจ  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
    กองกลาง  มีการด าเนินการตามแผนครบทุก กก.1.1-4(1) รายงานผลการด าเนิน 
 ภารกิจท่ีก าหนดไวใ้นแผน งานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล   มสธ. มอบหมายใหก้องแผนงานท าหนา้ท่ี มสธ. 1.1-5(1)  เอกสาร รายงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ ติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผลการด าเนิน การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการ 
2 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ งานตามตวับ่งช้ีในแผนปฏิบติัราชการโดยก าหนด  ปีงบประมาณ 2551   
สภาสถาบนั ใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบ/โครงการ รายงานผล (รอบ 6 เดือน) 
 การด าเนินงานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมิราช 
 โดยกองแผนงานไดน้ าผลจากการด าเนินงานมา มสธ. 1.1-5(2)  เอกสารการ 
 วิเคราะห์ประเมิน และรายงานผลในภาพรวม ประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั 
 ต่อท่ีประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 2 คร้ัง  ไดแ้ก่ ระดบัมหาวิทยาลยั ตามแผนปฏิบติั 
   คร้งท่ี 1 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบติั ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ราชการ ปีงบประมาณ 2551 (รอบ 6 เดือน) 2551 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช : เสนอท่ีประชุม  
 จดัท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 2552 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2551  
   คร้ังท่ี 2 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบติัราช  
 การ ปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยั  
 ธรรมาธิราช  (การประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั  
 ระดบัมหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบติัราชการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551) : เสนอท่ีประชุม  
 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2552  
 และท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม  
 ตรวจสอบและประเมินผล คร้ังท่ี 2/2552  
 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552  
   กองกลาง  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน กก.1.1-5(1) รายงานผลการด าเนิน 
 ผลการด าเนินงานอิงตามตวับ่งช้ีโดยกองแผนงาน งานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่ง   มสธ. มีกระบวนการทบทวนกลยทุธ์โดยการ มสธ. 1.1-6(1)  หนงัสือท่ี นร 
กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ Rolling Plan ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โดย 0506/ว157 จากส านกังาน 
เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์ และแผนพฒันา รวมอยูต่ลอดเวลาเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงในช่วงเวลา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ือง "การ 
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและ ดงักล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติยกเวน้การจดัท าแผน ยกเวน้การจดัท าแผนบริหาร 
แนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ ปฏิบติัราชการราชการ 4 ปี อนัเน่ืองมาจากสถาน ราชการแผน่ดิน” 
 การณ์ท่ีไม่ปกติ ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร และ มสธ. 1.1-6(2)  แผนภูมิแสดงความ 
 รัฐบาลสมยัพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์  มีระยะเวลา เช่ือมโยงยทุธศาสตร์การจดัสรร 
 จ ากดัในการบริหารประเทศ จึงไม่มีการจดัท า งบประมาณ แผนงบประมาณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
 แผนบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงส่งผลใหส่้วนราช เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง 
 การต่าง ๆ ไดรั้บการยกเวน้การจดัท าแผนปฏิบติั เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 
 ราชการดว้ย กลยทุธ์หน่วยงาน ผลผลิต / 
   อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไป โครงการ และงบประมาณประจ าปี 
 จดัท างบประมาณแผน่ดินประจ าปีทดแทนแผน งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ มสธ. 
 ปฏิบติัราชการ 4 ปี  ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงท าการ  
 วิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์  
 แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมายกบั  
 ยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติใหม่ในการ  
 จดัท าค าของบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี 2551  
 โดยมีรายละอียดตามหลกัฐานท่ีแนบ  
   กองกลาง  มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง กก.1.1-6(1) ความสอดคลอ้ง 
 ระหวา่งกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์ ระหวา่งกลยทุธ์ และแผนการ 
 เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติ ด าเนินงานของกองกลาง 
7. มีการน าผลการประเมินและผลการ   จากกระบวนการทบทวนกลยทุธ์ต่อปัจจยัภาย มสธ. 1.1-7 (1)  แผนพฒันา มสธ. 

วิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการ นอกท่ีมากระทบ ดงัท่ีกล่าวในขอ้ท่ี 6 แลว้ ระยะ 5 ปี (2552-2556) 
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัไดน้ าผลการประเมิน และสถาน- - SWOT บทท่ี 2 - 1 
 การณ์ท่ีเป็นปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการด าเนิน - วิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
 งานมาวิเคราะห์ SWOT และน าผลจากการ    เป้าประสงค ์และค่าเป้าหมาย 
 วิเคราะห์ดงักล่าว มาปรับปรุง วิสยัทศัน ์ประเดน็    บทท่ี 3 – 1 ถึง 3 - 22 
 ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตลอดจนการก าหนด - การน าผลการประเมินมาปรับ 
 เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงาน ในการ   ปรุงกลยทุธ์ (ตารางท่ี 4.20 การ 
 จดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   แกไ้ขจุดอ่อน ดว้ยกลยทุธ์ 
 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2552-2556  ฉบบัท่ี 2 ภายหลงัท่ี   แผนงาน/โครงการฯ และกิจกรรม 
 ฉบบัแรกส้ินสุดลงเม่ือปี 2551  ดงัมีรายละเอียด   สนบัสนุน บทท่ี 4 - 52 
 ตามหลกัฐาน  
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  6 ขอ้แรก 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ตวับ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัตงิานที่กาํหนด  (สกอ. 1.2, ก.พ.ร. 3.2 และ 3.3) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

                                                จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 
                                                  จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

7 
X100 = ร้อยละ 100 

7 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 - 74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 - 89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 - 100 

 
 
 
 
 
 

X 100 
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ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 89 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีที่ 7.2   ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน  (สกอ. 7.2) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็น มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ มสธ. 7.2-1 (1) ขอ้บงัคบั 
ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยการสรรหาผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช  
 ตั้งแต่ระดบัอธิการบดี ประธานกรรมการประจ า วา่ดว้ยการสรรหาอธิการบดี 
 สาขาวิชา ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/กอง/ศูนย ์ มสธ. 7.2-1 (2) ขอ้บงัคบั 
 ด าเนินการตามขอ้บงัคบัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว  ้ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช วา่ 
  ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบั 
  เลือกประธานกรรมการประจ า 
  สาขาวิชาและกรรมการประจ า 
  สาขาวิชา พ.ศ. 2543 และท่ีแกไ้ข 
  เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
  มสธ. 7.2-1 (3) ประกาศ 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเเลือก 
  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
  และกรรมการประจ าสาขาวิชา 
  ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
  มสธ. 7.2-1 (4) ประกาศ 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก 
  ผูอ้  านวยการส านกั ลงวนัท่ี  22 
  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2526 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกั ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล มสธ.7.2-2 (1) www.stou.ac.th, 
ธรรมาภิบาล และใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมี และใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยูโ่ดยค านึงถึง http://eservice.stou.ac.th 
อยู ่โดยค านึงถึงประโยชนข์องสถาบนัและ ประโยชนสู์งสุดของมหาวิทยาลยั และผูมี้ส่วนได ้ มสธ. 7.2-2 (2) ระเบียบ / ขอ้บงัคบั 
ผูผู้มี้ส่วไดส่้วนเสีย ส่วนเสียทุกระดบั เช่น ต่างๆท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในรอบ 
 หลกันิตธิรรม  ไดแ้ก่ การปรับปรุงระเบียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ี มสธ. 7.2-2 (3) ขอ้บงัคบั 
 ยอมรับของผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 โดยสภามหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการด าเนินงานของส านกั 
 ต่าง ๆ ใหมี้ความทนัสมยั และสถาบนั พ.ศ. 2551 (ขอ้ 9...การ 
 หลกัความโปร่งใส  ไดแ้ก่ มีการเปิดเผยขอ้มลู ด าเนินงาน การก ากับ ดูแล และการ 
 ท่ีเป็นประโยชนท์ั้งแก่บุคลากรและผูมี้ส่วนได  ้ บริหารงานในส านักและสถาบัน 
 ส่วนเสียอยา่งตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว ต้องยึดหลกัธรรมาภิบาลในการ 
 เช่น การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ผา่นทาง บริหารงาน) 
 อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยั 

โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน 
มสธ. 7.2-2(4)  อา้งถึง มสธ 1.1- 
2(1) 

 ส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่บุคลากร  
 ภายนอกท่ีส าคญั  เช่น  
 1. การเปิดเผยแผนพฒันามหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี  
 (พ.ศ.2552-2556) โดยเผยแพร่ผา่นทาง  
 http://www.stou.ac.th  
 2. การเปิดเผยแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผน  
 ปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ.2551 โดยเผยแพร่  
 ผา่นทาง  http://www.stou.ac.th  
 3. การเปิดเผยค ารับรองการปฏิบติัราชการและผล  
 การปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบ  
 ประมาณ พ.ศ.2551  
 4. การเปิดเผยผลการประเมินการประกนัคุณภาพ  
 การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550  
 ส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่บุคลากร  
 ภายในท่ีส าคญั  เช่น  
 1. เปิดโอกาสรับฟังและเจรจาเร่ืองแผนปฏิบติั  
 ราชการ และงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2551  
 2. มีการเปิดเผยขอ้มลูผลการประเมินปฏิบตังาน  
 ของบุคลากรทุกหน่วยงานใหรั้บทราบโดยปิด  
   
 

http://www.stou.ac.th/
file:///C:/Users/User/Desktop/7.2-2(3).pdf
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 ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั และเปิดโอกาสใหมี้  
 การทกัทว้งและสามารถอุทธรณ์ตามระเบียบท่ี  
 มหาวิทยาลยัก าหนด  
 3. มติท่ีประชุมท่ีส าคญั  เช่น ท่ีประชุมสภา-  
 มหาวิทยาลยั  ท่ีประชุมผุบ้ริหาร  ท่ีประชุม กพอ.  
 ท่ีประชุมสภาวิชาการ  ผา่นทาง  
 http://eservice.stou.ac.th  
 4. ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศต่าง ๆ ผา่นทาง  
 http://eservice.stou.ac.th  
 หลกัความมส่ีวนร่วม  ไดแ้ก่ การเปิดโอกาส  
 ใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ  
 ท่ีส าคญั  เช่น  
 1. มีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันา  
 มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552- 2556)  
 2. มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการ  
 เล่ือนขั้นเงินเดือน  
 3. มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในทุกหน่วยงาน  
 ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ  
 ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย  
 กลยทุธ์ และแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน  
 ตนเอง เพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2552 - 2556  
 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม  
 เช่น วนัปีใหม่  วนัสงกรานต ์ วนัเขา้พรรษา  
 วนัลอยกระทง  
 5. ใหบุ้คลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ  
 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินรางวลัประจ าปี  
 จากผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามค ารับ  
 รองฯ  
 หลกัความรับผดิชอบและตรวจสอบได้    
 ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายเงินงบ-  
 ประมาณประจ าปีเป็นรายไตรมาส มีการรายงาน  
 ผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั  
 ราชการประจ าปีทั้งระดบัมหาวทยาลยัและระดบั  
 หน่วยงาน  
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  ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจ้าก  
 หน่วยงานภายนอกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
 1. การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการ  
 ตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ปีการศึกษา 2550  
 2. การจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตาม  
 ค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปี รอบ 6,9  
 และ 12 เดือน  
 3. การรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  
 ประจ าปีต่อส านกังบประมาณ  ผา่นเคร่ืองมือ  
 PART  
 4. การายงานการควบคุมภายใน ระดบั-  
 มหาวิทยาลยั ต่อส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน  
 5. การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ  
 ผูใ้ชบ้ณัฑิต และความพึงพอใจต่อบทบาทของ  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อสงัคม  
 ประจ าปีงบประมาณ 2551  
 ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจ้าก  
 หน่วยงานภายใน  
 1. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบติั  
 ราชการตามค ารับรองฯประจ าปี  ระดบัหน่วยงาน  
 ภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 2. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบติั  
 ราชการประจ าปี ทุกรายไตรมาส  
 3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภาย  
 ใน  ระดบัส่วนงานยอ่ย  
 หลกัการคุ้มค่า  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ  
 งบประมาณท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  
 1. ทุกหน่วยงานมีการจดัท ารายงานผลการใชจ่้าย  
 เงินงบประมาณประจ าปีเป็นรายไตรมาส  
 2. น าผลการรายงานการใชจ่้ายงบประมาณประจ า  
 ปีมาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือจดัสรรงบประมาณ  
 ทุกปี เพ่ือใหเ้กิดการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า  
 สูงสุดต่อมหาวิทยาลยั โดยตามระบบการจดัท า  
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 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของมหาวิทยาลยั-  
 สุโขทยัธรรมาธิราชไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็น  
 เชิงค่าใชจ่้าย/ตน้ทุน  
 3. การตดัสินใจดา้นการเงินจะตอ้งผา่นความเห็น  
 ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ  
 ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั โดยมีตวัแทนท่ีเป็น  
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัมาเป็นประธาน และ  
 มีผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการ  
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและ มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติั มสธ. 7.2-3(1) เอกสารลงนาม 
ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน งานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน และเป็นท่ียอมรับใน ค ารับรองการปฏิบติัราชการ ระดบั 
และเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั สถาบนั   ดงัน้ี หน่วยงาน  ระหวา่งอธิการบดีกบั 
 ระดบัมหาวทิยาลยั:  มสธ. ไดจ้ดัท าค ารับรองการ หวัหนา้ส่วนราชการภายใน มสธ. 
 ปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2551   มสธ. 7.2-3(2)  ตารางสรุปผลการ 
 ต่อส านกังาน ก.พ.ร. มีการก าหนดตวับ่งช้ี และ ปฏิบติัราชการตามค ารับรองการ 
 เป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของ ปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 มหาวิทยาลยั โดยอธิการบดีเป็นผูล้งนามใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ค ารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยัต่อ (แบบ รป.กผ. 4/51) 
 เลขาธิการ  สกอ. มสธ. 7.2-3(3)  การประเมินเล่ือน 
 ระดบัหน่วยงาน : โดยมีเกณฑใ์นการประเมิน ขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 
 ผูบ้ริหาร และมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2551 
 ตามตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของ  
 ผูบ้ริหารระดบัสาขาวิชา/ส านกั/สถาบนั/กอง/ศูนย ์  
 ท่ีท าค ารับรองการปฏิบติัราชการต่ออธิการบดี  
    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยคณะท า  
 งานพิจารณาผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 เล่ือนขั้นเงินเดือนระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมี  
 อธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่าย  
 เป็นผูท้  างาน ไดน้ าผลการประเมินศกัยภาพตาม  
 ค ารับรองการปฏิบติัราชการและผลส าเร็จตาม  
 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของผูบ้ริหารระดบั  
 สาขาวิชา/ส านกั/สถาบนั/กอง/ศูนย ์ไปใชใ้นการ  
 ประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  
4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันา มีการจดัท าแผนพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร มสธ. 7.2-4(1) แผนพฒันาศกัยภาพ 
ศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2551 และ ผูบ้ริหาร 
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และด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น มีการด าเนินงานตามแผนไดค้รบถว้น  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ประกอบดว้ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 1. หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของ  
 มหาวิทยาลยั (นบม.)  
 2. หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสาย  
 สนบัสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)  
 3. การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน  
 4. การปรับลดกระบวนการท างาน (ReProcess)  
 5. การจดัท าสมุดพก KPI  
 6. การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการตาม  
 ค ารับรองฯ  
   

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 4 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.3   มกีารพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 20) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการ 1.มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการ กก. 7.3-1(1) แผนการจดัการความรู้ 
ความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ และ ความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ กก. 7.3-1(2) ค าสัง่แต่งตั้ง 
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของ เช่น ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ คณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM 
มหาวิทยาลยัรับทราบ งาน KM แผนการด าเนินงานการจดัการ  
 ความรู้ในองคก์ร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 บน web กองกลาง  
2. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้   
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย   
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50   
3. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้   
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย   
ร้อยละ 100   
4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ   
การจดัการความรู้   
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการ   
พฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็น   
ส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและ   
ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้   
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
X 1 

ผลการด าเนินงาน 1 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.4  มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคุีณภาพและประสิทธิภาพ 
(สกอ. 7.4) 

(ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากร มีการจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากร มสธ.7.4-1(1)  แผนกลยทุธ์การบริหาร 
บุคคลท่ีเป็นรูปธรรมภายใตก้ารวิเคราะห์ บุคคล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ พ.ศ. 2551 - 2554  โดยในปีงบประมาณ ธรรมาธิราช พ.ศ. 2551 - 2554 
 พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดโครงการ  
 หลกัเพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคล  จ านวน  
 4 โครงการ ภายใตย้ทุธศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหาร  
 ทรัพยากรบุคคล(HRM; Human Resources  
 Management)  
 โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมความพร้อม  
 ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับ  
 การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา  
 ทรัพยากรบุคคล(HRM; Human Resources  
 Development)  
 โครงการ 2.1 : โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบติั  
 การ เพ่ือจดัท าสมรรถนะบุคลากรของแต่ละ  
 สายงาน  
 โครงการ 2.2 : โครงการพฒันาบุคลากร มสธ.  
 สายวิชาการ และสายสนบัสนุนวิชาการ  
 ตามกรอบ Competency  
 โครงการ 2.3 : โครงการจดัการความรู้ของ  
 มหาวิทยาลยั (KM)  
2. มีระบบและกลไกในการบริหาร มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร มสธ.7.4-2(1)  เวบ็ไซดก์องการ 
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม บุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ เจา้หนา้ท่ี http://eservice.stou.ac.th/ 
สมรรถนะในการปฏิบติังาน  เช่น  ปฏิบตังาน  เช่น การสรรหา การจดัวางคน EDOCUMENT/OPR/Personal/News 
การสรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง ลงต าแหน่ง การก าหนดเสน้ทางเดินของ /index.htm 
การก าหนดเสน้ทางเดินของต าแหน่ง ต าแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุมฝึก มสธ.7.4-2(2)  เวบ็ไซดก์องการ 
การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมและ อบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการซ่ึง เจา้หนา้ท่ี http://www.stou.ac.th 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมิน เป็นความรับผิดชอบของกองการเจา้หนา้ท่ี มสธ.7.4-2(3)  ประกาศมหาวิทยาลยั 
ผลการปฏิบติังาน มาตรการลงโทษ รวมทั้ง ของมหาวิทยาลยั  นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัมี สุโขทยัธรรมาธิราช  เร่ืองรับสมคัรคดั 
การพฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการ เลือกเพ่ือรับโอนขา้ราชการพลเรือนใน 
 สร้างขวญัก าลงัใจ   ดงัน้ี สถาบนัอุดมศึกษามาแต่งตั้งใหด้ ารง 
 2.1 การสรรหา  มีระบบและกลไก ด ังน้ี ต าแหน่งอาจารย/์เพ่ือจา้งบุคคลเป็น 
   - หน่วยงานท่ีตอ้งการสรรหาบุคลากรใน พนกังานมหาวิทยาลยัต าแหน่งอาจารย ์
 ต าแหน่งต่าง ๆ ส่งเร่ืองใหก้องการเจา้หนา้ท่ี ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2551 
 เพ่ือเสนอให ้กพอ. มหาวิทยาลยัสุโขทยั- มสธ.7.4-2(4)  ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรม 
 ธรรมาธิราชพิจารณาพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท า การคดัเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารง 
 งานเพ่ือท าหนา้ท่ีในการคดัเลือก ต าแหน่งอาจารย ์
 - เม่ือคณะกรรมการไดด้ าเนินการคดัเลือก มสธ.7.4-2(5)  เกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงิน 
 เสร็จแลว้ จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุม กพอ. เดือนท่ี อ.ก.ม. ก าหนดเพ่ิมเติม 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเพ่ือพิจารณา มสธ.7.4-2(6)  การก าหนดระยะเวลา 
 ผลการคดัเลือก การจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารการสอนชุด 
 2.2 การประเมินผลการปฏิบติังาน มีระบบ วิชาเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาเล่ือน 
 และกลไก  ดงัน้ี ขั้นเงินเดือน 
  - การประเมินผลการทดลองการปฏิบติังาน มสธ.7.4-2(7)  แผนปฏิบติังานเก่ียวกบั 
  ของพนกังาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน ปี 2551 
  - การประเมินเพ่ือคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่ง มสธ.7.4-2(8)  ประกาศมหาวิทยาลยั 
 หวัหนา้งานและฝ่ายหรือเทียบเท่าจากระบบ 6 สุโขทยัธรรมิราช  เร่ือง แนวทางการ 
 เป็นระบบ 7 ประเมินผลการปฏิบติังานของ 
  - การประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนขั้น พนกังานมหาวิทยาลยั 
 เงินเดือนประจ าปี มสธ.7.4-2(9) หลกัเกณฑแ์ละการเพ่ิม 
 2.3 การสนบัสนุนการเขา้ร่วมฝึกอบรม และ ค่าจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั  
 การพฒันาบุคลากร มีระบบและกลไก  ดงัน้ี ปีงบประมาณ 2551 
  - มีฝ่ายพฒันาคณาจารย ์ส านกัวิชาการ เป็น มสธ.7.4-2(10)  หนงัสือทบวง- 
 หน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม มหาวิทยาลยั  ท่ี ทม 0202/ว 12 ลงวนัท่ี 
 สมัมนา เพ่ือพฒันาคณาจารยโ์ดยตรง 2 มีนาคม 2542 
  - มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนบัสนุนการ มสธ.7.4-2(11)  รายช่ือบุคลากรซ่ึงได ้
 พฒันาบุคลากรของทุกหน่วยงานใน รับอนุมติัใหเ้ขา้ฝึกอบรม ประชุม 
 มหาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็น สมัมนา ทั้งในและต่างประเทศ 
 ผูก้  าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางจดัสรรเงิน มสธ.7.4-2(12)  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 
 ใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยใชผ้ลการประเมิน สุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการบริหาร 
 คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงในการ งานบุคคลส าหรับพนกังาน- 
  มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2547 
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 พิจารณาจดัสรรในทุกปี มสธ.7.4-2(13)  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 
 - มีคณะกรรมการพฒันาคณาจารยท่ี์มีหนา้ท่ี สุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการบริหาร 
 ความรับผิดชอบหลกัในการก าหนดทิศทาง งานบุคคลส าหรับลกูจา้งเงินรายได  ้
 ในการพฒันาคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั- พ.ศ.2547 
 สุโขทยัธรรมิราช มสธ.7.4-2(14)  พระราชบญัญติั 
 - มีการใหทุ้นการศึกษาต่อทั้งในประเทศและ ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั 
 ต่างประเทศ อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2551 
 - มีทุนการฝึกอบรมสมัมนาระยะสั้นในต่าง  
 ประเทศ ส าหรับการพฒันาคณาจารย ์  
 - มีการจดัสรรงบประมาณการพฒันาบุคลากร  
 ในเร่ืองทัว่ ๆไปไวท่ี้กองการเจา้หนา้ท่ี  
 2.4 การสร้างขวญัและก าลงัใจ  ดงัน้ี  
  - มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มขา้ราชการ  
  - มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนกังาน  
 - มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลกูจา้ง  
 ประจ างบประมาณแผน่ดิน  
 - มีการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลกูจา้ง  
 ประจ าเงินนอกงบประมาณ  
   ทั้งน้ีไดมี้การยกยอ่งบุคคลท่ีไดป้ระกอบคุณ  
 งามความดีผา่นส่ือต่าง ๆ และเวบ็ไซดข์อง  
 มหาวิทยาลยั  
 2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกท่ีปรากฎ  
 ตามกฎหมาย  ดงัน้ี  
  - ส าหรับขา้ราชการ ไดก้ าหนดบทลงโทษไว ้  
 ในหมวด 5 และ 6 ของ พรบ. ระบียบขา้ราช  
 การพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ส.2547  
  - ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัไดก้ าหนด  
 บทลงโทษไวใ้นหมวด 6 และ 7 ของขอ้บงัคบั  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมิราช วา่ดว้ยการ  
 บริหารงานบุคคลส าหรับพนกังาน  
 มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547  
  - ส าหรับลกูจา้งไดก้ าหนดบทลงโทษไวใ้น  
 ส่วนท่ี 5 และ 6 ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั  
 สุโขทยัธรรมิราช วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล  
 ส าหรับลกูจา้งเงินรายได ้พ.ศ.2547  
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3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพ มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี มสธ.7.4-3(1)  เวบ็ไซดก์องการ 
ท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากร และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรท างานได ้ เจา้หนา้ท่ี  งานสวสัดิการ 
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอยูอ่ยา่ง อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข เจา้หนา้ท่ี http://eservice.stou.ac.th/ 
มีความสุข ดงัน้ี EDOCUMENT/OPR/Personal/News 
 3.1 สวสัดิการเงินกูเ้พ่ือเคหะสงคราะห์ /Sawadikarn.html 
 3.2 สวสัดิการสงเคราะห์ดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดย มสธ.7.4-3(2)  ผลการด าเนินงานใน 
 ใหบ้ริการเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ในปี 2551 
 ส าหรับขา้ราชการ ลกูจา้งประจ าท่ียงัไม่มี ของมหาวิทยาลยั 
 ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง มสธ.7.4-3(3)  กฎหมาย ระเบียบ 
 3.3 สวสัดิการรถรับ-ส่งบุคลากรโดยจดัรถ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง งานสวสัดิการ 
 บริการรับส่งบุคลากรของมหาวิทยาลยัในการ  
 เดินทางมาปฏิบติัราชการ  จ านวน 10 เสน้ทาง  
 3.4 สวสัดิการเงินยืมฉุกเฉิน  
 3.5 สวสัดิการกองทุนเงินทดแทน  
 3.6 สวสัดิการค่าเช่าบา้นขา้ราชการ  
 3.7 สวสัดิการชุดปฏิบตังาน  
 3.8 สวสัดิการช่วยเหลือค่าตดัชุดปกติขาว  
 3.9 สวสัดิการน ้าด่ืม  
 3.10 สวสัดิการประกนัสงัคม  
 3.11 สวสัดิการดา้นสุขอนามยั : หอ้งพยาบาล  
  - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี  
 ปีละ 1 คร้ัง  
 - โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ (โยคะ  
 และแอโรบิก) สปัดาห์ละ 5 วนั  
 3.12 สวสัดิการเงินกู ้  
  - สวสัดิการเงินกู ้ธอส. – กบข.  
  - สวสัดิการเงินกู ้ธอบ. – กบข.  
4. มีระบบส่งเสริมสนุบสนุนบุคลากรท่ีมี มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมี มสธ.7.4-4(1)  อา้งถึง มสธ. 7.2-1(1), 
ศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบควาส าเร็จ ศกัยภาพสูงใหโ้อกาสประสบความส าเร็จและ 7.2-1(3) และ 7.2-1(4) 
และกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตาม กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน มสธ.7.4-4(2)  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
สายงาน ดงัน้ี มาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่ง 
 4.1 มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง และการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน 
 บุคลากรสายวิชาการใหด้ ารงต าแหน่ง ในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่ง 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ สูงข้ึน 
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 ศาสตราจารย ์ มสธ.7.4-4(3)  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
 4.2 มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ 
 บุคลากรสายสนบัสนุนใหด้ ารงต าแหน่ง มสธ.7.4-4(4)  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
 ผูช้  านาญการ ผูช้  านาญการพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ 
 และผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ /ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผุช้  านาญการพิเศษ 
 4.3 มีการประเมินเพ่ือคดัเลือกผูอ้  านวยการ ระดบั 9 
 ส านกั/สถาบนั/กอง/ศูนย ์โดยเปิดโอกาสให้  
 บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา  
 สู่กระบวนการคดัเลือกตามความสมคัรใจ  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไก  ดงัน้ี มสธ.7.4-5(1)  รายงานผลการส ารวจ 
ทุกระดบัอยางเป็นระบบ 1. มีท่ีประชุมประสานงานธุรการ มีอธิการบดี ความพึงพอใจต่อบณัฑิตของผูใ้ช้ 
 เป็นประธาน มีรองอธิการบดีทุกฝ่าย และผู ้ บณัฑิต และความพึงพอใจต่อบทบาท 
 บริหารทุกระดบัของทุกหน่วยงาน ซ่ึงถือเป็น ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีต่อสงัคม 
 ตวัแทนของบุคลากร มสธ. ทุกระดบัมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 การปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพ่ือน ามาสู่ มสธ.7.4-5(2)  ค าสัง่มหาวิทยาลยั- 
 การปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 1736/2551 
 2. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2551 
 ผา่นช่องทางต่าง ๆ เร่ือง แต่งตั้งท่ีประชุมการประสานงาน 
  - การประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมี          ธุรการ 
 ตวัแทนของผูบ้ริหารทุกหน่วยงานเขา้ร่วมเป็น  
 คณะกรรมการดงักล่าว  
  - การประเมินความพึงพอใจต่อบทบาท  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อสงัคม  
 (ตวัช้ีวดัท่ี 6.2 ก.พ.ร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2551)  
 เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก  
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัและผูมี้ส่วนได ้  
 ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือน าขอ้มลูท่ี  
 ไดไ้ปสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ  
  - มีการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจใน  
 การใหบ้ริการบางดา้น เช่น เร่ืองการตรวจ  
 สุขภาพประจ าปี  
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6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ มหาวิทยาลยัไดน้ าความคิดเห็นของบุคลากร มสธ.7.4-6(1)  หนงัสือใบอนุญาตผลิต 
เสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทาง ในขอ้ 5 มาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ือง อาหาร  ใบอนุญาตท่ี 12-2-00152 
ในการปรับปรุงพฒันาเพ่ือใหดี้ข้ึน ท่ีส าคญั   ดงัน้ี  
  1. เร่ืองสวสัดิการน ้าด่ืม ไดป้รับเปล่ียนจาก  
 น ้าด่ืมระบบ UV เป็นน ้าด่ืมท่ีผลิตโดยผา่น  
 กระบวนการผลิต Reverse Osmosis และ UV  
 โดยไดรั้บใบอนุญาตจาก อย.  
 2. เร่ืองการปรับปรุงหอ้งอาหารปาริชาต เพ่ือ  
 ใหมี้มาตรฐานถกูสุขลกัษณะ  
 3. เร่ืองการตรวจสุขภาพประจ าปี ไดมี้การ  
 รณรงคเ์พ่ิมเติมใหบุ้คลากรฉีดวคัซีนป้องกนั  
 โรคไขห้วดัใหญ่  
   

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 6 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 7.9 ระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (สกอ. 7.9) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดแนวทางการการด าเนินการ ระดบัมหาวทิยาลยั :  มสธ. ก าหนดแนวทาง มสธ.7.9-1(1) คู่มือการจดัท าค ารับรอง 
ในการประเมินผลภายในสถาบนั การด าเนินการ/แผนงานการประเมินผล การปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 ภายใน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยสุโขทยัธรรมาธิราช 
 โดยอธิการบดีมีนโยบายและสัง่การใหมี้การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 จดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ และการ (1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) 
 ประเมินผลของหน่วยงานระดบัสาขาวิชา มสธ.7.9-1(2)  บนัทึกท่ี ศธ 0522.01 
 ส านกั สถาบนั และกอง ต่ออธิการบดี (03)/ว 130  ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2550 
 เพ่ือมุ่งหวงัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการบริหาร เร่ือง การจดัท าค ารับรองการปฏิบติั 
 จดัการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัโดยรวมได ้ ราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 และตอ้งการใหห้น่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงผลส าเร็จจากการ มสธ.7.9-1(3)  บนัทึกท่ี ศธ 0522.01 
 ปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน และเขา้ใจถึง (03)/ว 145  ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
 ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากผลส าเร็จในระดบัหน่วยงาน 2550  เร่ือง การลงนามค ารับรองการ 
 โดยกองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพฒันา ปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 ระบบงาน ไดจ้ดัท าคู่มือการจดัท าค ารับรอง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 การปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มสธ7.9-1(4) เอกสารลงนามค ารับรอง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 การปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551)  ข้ึน ระหวา่งอธิการบดี กบัหวัหนา้ส่วน- 
 และจดัประชุมช้ีแจงหน่วยงานเก่ียวกบัการ ราชการภายใน มสธ. 
 จดัท าค ารับรองฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน   
 2550 เพ่ือใหห้น่วยงานใชเ้ป็นกรอบ แนวทาง  
 ในการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการฯ  
 และน ามาประชุมร่วมลงนามในค ารับรองฯ  
 พร้อมกนั  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550  
 ระดบัหน่วยงาน : สาขา ส านกั สถาบนั และ  
 กอง/ศูนย/์งาน/หน่วย  มีแนวทางการจดัท า  
 ค ารับรองการปฏิบติัราชการ การด าเนินงาน  
 และการประเมินผลภายในหน่วยงาน  
 ปะจ าปีงบประมาณ 2551  โดยยึดกรอบแนว  
 ทางเดียวกนักบัระดบัมหาวิทยาลยั  
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2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั ระดบัมหาวทิยาลยั:  มสธ.ไดก้ าหนดแผนการ มสธ.7.9-2(1)  บนัทึกท่ี ศธ 0522.01 
 ประเมินผลภายในสถาบนัไวช้ดัเจนในคู่มือ (03)/ว 24  ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 
 การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบั เร่ือง รายงานค ารับรองการปฏิบติั 
 หน่วยงาน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (1 ตุลาคม  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 2550 – 30 กนัยายน 2551) ในหวัขอ้ กลไก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 และวธีิการ ในการจดัทําคํารับรองการปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 -  
 ราชการระดบัหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ 31 มีนาคม 2551) 
 พ.ศ.2551  ระบุใหห้น่วยงานด าเนินการตาม มสธ.7.9-2(2)  บนัทึกท่ี ศธ 0522.01 
 ค ารับรองฯ และประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน (03)/ว 53  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2551 
 9 เดือน และ 12 เดือน  โดยส่งรายงานการ เร่ือง รายงานค ารับรองการปฏิบติั 
 ประเมินตนเองต่อกองแผนงาน   ดงัน้ี ราชการ ระดบัหน่วยงาน 
   - รอบ 6 เดือน  ภายในวนัที่ 15 เม.ย. 51 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 - รอบ 9 เดือน  ภายในวนัที่ 15 ก.ค. 51 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 - รอบ 12 เดือน  ภายในวนัที่ 15 ต.ค. 51 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 -  
 ระดบัหน่วยงาน : สาขาวิชา ส านกั สถาบนั 30 มิถุนายน 2551) 
 และกอง/ศูนย/์งาน/หน่วย ใชแ้ผนการประเมิน มสธ.7.9-2(3)  บนัทึกท่ี ศธ 0522.01 
 ภายในหน่วยงาน ตามคู่มือการจดัท าค ารับรอง (03)/ว 67  ลงวนัท่ี 23กนัยายน 2551 
 การปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงาน  เร่ือง รายงานค ารับรองการปฏิบติั 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปี ราชการ ระดบัหน่วยงาน 
 งบประมาณ พ.ศ.2551 (1 ตุลาคม 2550 - มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 30 กนัยายน 2551) ในหวัขอ้ กลไกและวธีิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ในการจดัทําคํารับรองการปฏิบัตราชการ  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 -  
 ระดบัหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ 30 กนัยายน 2551) 
 พ.ศ.2551  ร่วมกนัทุกหน่วยงาน  
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตาม ระดบัมหาวทิยาลยั :  มสธ. ไดจ้ดัท าค ารับรอง มสธ.7.9-3(1)  เอกสารการลงนาม 
พนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั การปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2551 ค ารับรองการปฏิบติัราชการ ระดบั 
 ต่อส านกังาน ก.พ.ร. มีการก าหนดตวับ่งช้ี หน่วยงาน ระหวา่งอธิการบดีกบั 
 และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 มหาวิทยาลยั เพ่ือใหห้น่วยงานถ่ายทอด ผูอ้  านวยการส านกั สถาบนั กอง/ศูนย ์
 ตวับ่งช้ีและเป้าหมายลงสู่ระดบัหน่วยงาน และหวัหนา้งาน/หน่วย 
 ครบทั้ง 4 มิติ   ไดแ้ก่ (แบบ รป.กผ. 1/51) 

   มิติท่ี 1  มิติดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติั มสธ.7.9-3(2)  ค ารับรองการปฏิบติั 
                 ราชการ ราชการ ระดบัหน่วยงาน  ประจ าปี 
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   มิติท่ี 2  มิติดา้นคุณภาพ งบประมาณ 2551 
   มิติท่ี 3  มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติั (แบบ รป.กผ. 2/51) 
               ราชการ  
   มิติท่ี 4  มิติดา้นการพฒันาองคก์ร  
 ระดบัหน่วยงาน :  สาขาวิชา ส านกั สถาบนั  
 และกอง/ศูนย/์งาน/หน่วย จดัท าค ารับรองฯ  
 ระดบัหน่วยงาน โดยก าหนดตวับ่งช้ีและ  
 เป้าหมายท่ีถ่ายทอดมาจากระดบัมหาวิทยาลยั  
 และตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วย  
 งานท่ีสอดคลอ้งพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของ  
 มหาวิทยาลยั ครบทั้ง 4 มิติ เหมือนกบัระดบั  
 มหาวิทยาลยั  

4. มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน ระดบัมหาวทิยาลยั : มสธ. ท าการทบทวน มสธ.7.9-4-5(1)  Strategy Map  ของ 
ในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด ยืนยนัวิสยัทศัน์  ประเดน็ยทุธศาสตร์ และ มหาวิทยาลยั 
เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ จดัท า  Strategy Map  ของมหาวิทยาลยัและ มสธ.7.9-4-5(2)  Strategy Map  ของ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบั ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานจดัท าค ารับรองฯ แต่ละหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกบั 
เป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของ โดยมีการทบทวน ยืนยนัวิสยัทศัน ์และ เป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ 
สถาบนั ประเดน็ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน แลว้จดัท า ของมหาวิทยาลยั 
5. มีการยืนยนัวิสยัทศันแ์ละประเดน็ Strategy Map ของแต่ละหน่วยงานโดย  
ยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบั ก าหนดเป้าประสงค ์และประเดน็ยทุธศาสตร์  
คณะ หรือเทีบเท่า หน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ  

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
 ระดบัหน่วยงาน : สาขาวิชา ส านกั สถาบนั  
 และกอง/ศูนย/์งาน/หน่วย ท าการทบทวน  
 ยืนยนัวิสยัทศัน ์และประเดน็ยทุธศาสตร์ของ  
 หน่วยงาน แลว้จดัท า Strategy Map ของแต่ละ  
 หน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงค ์ประเดน็  
 ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงกบั  
 เป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของ  
 มหาวิทยาลยั  

6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงาน ระดบัมหาวทิยาลยั :  มสธ. จดัใหมี้ระบบใน มสธ.7.9-6(1)  ตารางสรุปผลการ 
ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของ การติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัและ ปฏิบติัราชการตามค ารับรองการ 
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ เป้าหมายตามค ารับรองฯ ของระดบัหน่วยงาน ปฏิบติัราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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 ในรอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน และรอบ 12  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 เดือน  บนัทึกลใน SAR Card  สรุปเพ่ือให ้ (แบบ รป.กผ. 4/51) 
 ทราบความกา้วหนา้ในการปฏิบติัราชการของ  
 ทุกหน่วยงาน  
 ระดบัหน่วยงาน : สาขาวิชา ส านกั สถาบนั  
 และกอง/ศูนย/์งาน/หน่วย มีระบบในการ  
 ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั และ  
 เป้าหมายตามค ารับรองฯ ของระดบัหน่วยงาน  
 โดยการรายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนิน-  
 งาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ  
 12 เดือน ต่อกองแผนงาน ตามรายละเอียด  
 ท่ีก าหนด  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม ระดบัมหาวทิยาลยั :  มสธ. ท าการวิเคราะห ์ มสธ.7.9-7(1)  SAR Card  ระดบั 
ตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง และประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วยงาน 
 และเป้าหมายตามค ารับรองฯ ในรอบ 6 เดือน   มสธ.7.9-7(2)  รายงานการประเมินผล 
 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน บนัทึกลงใน การปฏิบติัราชการตามค ารับรองระดบั 
 SAR Card  และในรอบ 12 เดือน ไดจ้ดัท า หน่วยงาน ของมหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
 รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน ธรรมาธิราช  ประจ าปีงบประมาณ 

 ตามตวัช้ีวดั และเป้าหมายตามค ารับรองฯ พ.ศ. 2551 
 ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน เสนอต่อ  
 ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของมหาวิทยาลยั  
 ระดบัหน่วยงาน : สาขาวิชา ส านกั สถาบนั  
 และกอง/ศูนย/์งาน/หน่วย ท ารายงานการ  
 ประเมินตนเอง (SAR) ตามตวัช้ีวดัและ  
 เป้าหมาย ค ารับรองฯ รอบ 12 เดือน เสนอต่อ  
 ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน และส่งต่อกองแผน-  
 งานตามล าดบั  

8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนิน- ระดบัมหาวทิยาลยั :  มสธ. น าผลการประเมิน มสธ.7.9-8(1)  รายงานการประชุม 
งานของผูบ้ริหารไปเช่ือมโยงกบัระบบการ การด าเนินงานของระดบัผูบ้ริหารท่ีรับผิด- คณะท างานก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ 
สร้างแรงจูงใจ ชอบตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ วิธีการจดัสรรเงินรางวลัประจ าปีของ 
 ของส านกังาน ก.พ.ร. กระจายลงสู่หน่วยงาน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ฝ่าย คร้ังท่ี 2/2552 
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 ระดบัหน่วยงาน : สาขาวิชา ส านกั สถาบนั  
 และกอง/ศูนย/์งาน/หน่วย น าผลการประเมิน  
 ผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยง  
 กบัระบบการสร้างแรงจูงใจ ดว้ยการกระจาย  
 เงินรางวลัลงสู่คณะกรรมการ และ/หรือ  
 คณะท างานและระดบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
 ตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการท่ี  
 ก าหนด  
   
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  7 ขอ้แรก 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 8 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  



37 
 
 
ตวับ่งช้ีที่ 7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(สมศ. 5.11) 
 
วธีิการคํานวณ 
 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนในปีงบประมาณนั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 45 - 69 

16 
X100 = ร้อยละ 76.19 

21 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

ร้อยละ 1 - 44 ร้อยละ 45 - 69 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ70 
 
 
 
ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 69 
X 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76.19 

                  *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
  

X 100 
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีที่ 9.1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ. 9.1, สมศ. 7.1) 
 

ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของ มสธ.9.1-1(1) คู่มือการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการ มหาวิทยาลยัซ่ึงมีองคป์ระกอบ และตวัช้ีวดั การศึกษา   
พฒันาของสถาบนั ท่ีครอบคลุมทั้ง สกอ.  สมศ.  และ ก.พ.ร. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 รวมทั้งยงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ท่ีสะทอ้น ประจ าปีการศึกษา  2551-2552 
 คุณภาพการศึกษาระบบเปิดทางไกลซ่ึง  
 สามารถรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 ทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบั  
 มหาวทิยาลยั ใช ้9 องคป์ระกอบ ตามแนวทาง  
 สกอ. และเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี สมศ.  ก.พ.ร. และ  
 ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  รวมทั้งส้ิน 61 ตวับ่งช้ี  
 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบั  
 สาขาวชิา  ใช ้9 องคป์ระกอบ  50 ตวับ่งช้ี  
 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบั  
 สํานัก/สถาบัน  ใช ้3 องคป์ระกอบ  9 ตวับ่งช้ี  
 ยกเว้น  บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพ่ิมบาง  
 องคป์ระกอบตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ใชร้ะบบคะแนนเตม็ 3.00 คะแนน และไม่  
 ก าหนดค่าน ้าหนกั (คือ ทุกตวับ่งช้ีมีน ้าหนกั  
 เท่ากบัหน่ึง) และแบ่งตวับ่งช้ีออกเป็น 3 กลุ่ม  
 คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต  
 ทั้งน้ีไดมี้การก าหนดใหต้ั้งค่าเป้าหมายของ  
 ตวับ่งช้ีทุกตวัไวท่ี้เกณฑข์ั้นสูงสุดของคะแนน  
 ระดบั 2  
 -มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มสธ.9.1-1(2)  ค าสัง่แต่งตั้ง 
 ระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัสาขาวิชา และระดบั คณะกรรมการประกนัคุณภาพการ 
 ส านกั/สถาบนั ศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั/ระดบัสาขา 
 -มีการก าหนดปฏิทินการประกนัคุณภาพ วิชา/ระดบัส านกั/ระดบัสถาบนั 
 การศึกษาประจ าปี และเวียนแจง้หน่วยงาน มสธ.9.1-1(3)  หนงัสือ ศธ 0522.13/ 
 ต่าง ๆ ทราบ และถือปฏิบติั ว 11  ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 
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  เร่ือง  ปฏิทินกิจกรรมการประกนั 
  คุณภาพการศึกษาภายใน 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมิราช 
  ประจ าปีการศึกษา 2551 
2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญั - มีการก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย มสธ.9.1-2(1)  หนงัสือท่ี ศธ 0522.13/ 
เร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการ การประกนัคุณภาพ โดยฝ่ายวางแผนและ ว 136  ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2552 
ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของ พฒันาระบบงานไดน้ าผลการประเมินคุณภาพ เร่ือง  ประชุมสมัมนาเพ่ือจดัท าแผน 
สถาบนัภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ง การศึกษาภายในและผลการประเมินภายนอก ยกระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ภายในและภายนอกสถาบนั มาจดัท าเป้น(ร่าง)แผนยกระดบัการประกนั  
 คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัภายใตก้าร  
 มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดบัสาขา  
 วิชาและระดบัส านกั/สถาบนั  
 - จากนั้นไดน้ า(ร่าง) แผนยกระดบัการประกนั มสธ.9.1-2(2)  รายงานการประชุม 
 คุณภาพดงักล่าว เสนอต่อท่ีประชุมคณะ- คณะกรรมการประกนัคุณภาพการ 
 กรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั ศึกษา  ระดบัมหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีอธิการบดี เป็นประธาน  คร้ังท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
 และมีผูท้รงคุณวฒิุจากทั้งภายในและภายนอก 2552  (วาระท่ี 3.7) 
 เป็นกรรมการและท่ีประชุมไดพิ้จารณาให้  
 ขอ้เสนอแนะ(ร่าง) แผนยกระดบัการประกนั  
 คุณภาพดงักล่าว ก่อนเวียนแจง้หน่วยงาน  
 ต่าง ๆ น าไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณภาพ  
 ต่อไป  
3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑ์ - มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดกรอบการประเมิน มสธ.9.1-3(1)  อา้งถึงเอกสาร 
คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ คุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลอ้งกบั มสธ.9.1-1(1) 
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานคุณภาพ  
และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพ ของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งเพ่ิมเติมตวับ่งช้ี  
ภายนอก อตัลกัษณ์ เพ่ือสะทอ้นคุณภาพของระบบการ  
 ศึกษาทางไกล ซ่ึงจะสามารถรองรับการตรวจ  
 ประเมินคุณภาพโดย สกอ.  สมศ. และหน่วย-  
 งานอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ - การพฒันาและการควบคุมคุณภาพเร่ิมจาก มสธ.9.1-4(1)  หนงัสือท่ี ศธ 0522.13/  
ท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ  ส่วนกลาง คือ ศูนยป์ระกนัฯ ไดอ้อกแบบรูป ว 22  ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2552  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ แบบการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง เร่ือง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม  
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า (อยา่งนอ้ย 3 ปี (SAR) ทั้งระดบัสาขาวิชา หน่วยงานสนบัสนุน เพ่ือด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  
นบัรวมปีท่ีมีการติดตาม) และระดบัมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับการตรวจ ปีการศึกษา 2551  
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 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  เพ่ือให ้  
 SAR ทุกหน่วยงานมีเน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นและ  
 พอเพียงต่อการตรวจประกนัคุณภาพการ  
 ศึกษา  จากนั้นจะมีการประชุมหารือร่วมกบั  
 หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกียวขอ้งเพ่ือรับฟังความ  
 คิดเห็นก่อนประกาศใหทุ้กหน่วยงานน าไปใช้  
 - มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน- มสธ.9.1-4(2)  รายงานการประเมิน 
 คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดย ตนเอง (SAR)  ของมหาวิทยาลยั/ 
 มหาวิทยาลยัมีการก าหนดใหห้น่วยงานต่างๆ สาขาวิชา/ส านกั/สถาบนั (ปี 2549, 
 ตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 2550,2551) 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นตน้มา  จากนั้นจะ มสธ.9.1-4(3)  รายงานผลการประเมิน 
 ก าหนดช่วงเวลาท่ีตอ้งรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในของ 
 คุณภาพภายใน จากคณะกรรมการท่ี มหาวิทยาลยั/สาขาวิชา/ส านกั/สถาบนั  
 มหาวิทยาลยัแต่งตั้งประจ าปี โดยในปีการ  
 ศึกษา 2551 ไดมี้การปรับปฏิทินการประกนั  
 คุณภาพการศึกษาภายในใหม่ เพ่ือเร่งรัดให ้  
 กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สามารถด าเนินงานไดแ้ลว้เสร็จภายใน 120  
 วนั  นบัจากส้ินปีการศึกษา  
5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพมาพฒันา - มหาวิทยาลยั/สาขาวิชา/ส านกั/สถาบนัไดน้ า มสธ.9.1-5(1)  รายงานการประเมิน 
ปรับปรุงการด าเนินงาน ผลการประกนัคุณภาพรวมทั้งขอ้เสนอแนะ ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2551 
 จากกรรมการประเมินคุณภาพประจ าปีมา มสธ.9.1-5(2)  รายงานการประชุม 
 พฒันาก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพฒันา คณะท างานจดัสรรเงินรางวลั 
 คุณภาพของหน่วยงานตนเอง โดยจะแสดงไว ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ 
 อยา่งชดัเจนใน SAR (ส่วนท่ี 1) นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมิราช 
 ในส่วนทา้ยของ SAR (ส่วนท่ี 3) ยงัมีการ คร้ังท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
 วิเคราะห์ SWOT ตนเองและจดัท าแผนยก 2552 
 ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาไวด้ว้ย  
 การน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งเด่นชดั  
 ของมหาวิทยาลยั  ไดแ้ก่  
 1) ศูนยฯ์ประกนัคุณภาพการศึกษาน าผลการ  
 ด าเนินงานจากการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 ภายในปีการศึกษา 2550 มาใชใ้นการจดัสรร  
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 เงินรางวลัใหแ้ก่หน่วยงานท่ีมีผลการประเมิน  
 ระดบัดีมากข้ึนไป  
 2) ศูนยฯ์ประกนัคุณภาพการศึกษาจดัท าคู่มือ  
 การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั-  
 สุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปีการศึกษา  
 2551-2552  
 3) ศูนยฯ์ประกนัคุณภาพการศึกษาจดัท า  
 ปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ปีการศึกษา 2551 และเวียนแจง้หน่วยงาน  
 ทราบ เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบติั  
6. มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศท่ี - ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการ มสธ.9.1-6(1) Web site  ศูนยป์ระสาน 
สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา ศึกษา ไดข้อความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ งานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควิชา  เพ่ือจดัท าระบบขอ้มลู และสารสนเทศ http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN 
คณะ และสถาบนั สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ และใชร่้วมกนั /QAChannel/IQAChannel/IQA51.htm 
 ไดทุ้กระดบั  ดงัน้ี  
 1) จดัท าขอ้มลูกลาง (ขอ้มลูพ้ืนฐาน) ซ่ึงไดแ้ก่  
     - ขอ้มลูนกัศึกษา/ผูส้ าเร็จการศึกษา  
     - ขอ้มลูหลกัสูตร  
     - ขอ้มลูบุคลากร  
     - ขอ้มลูงบประมาณ  
 2) จดัท าขอ้มลูระดบัตวัช้ีวดั ในกรณีท่ีตอ้งใช ้  
 ผลประเมินร่วมกนั มีการประชุมหารือเพ่ือ  
 ก าหนดเจา้ภาพหลกั เพ่ือรับผิดชอบการตอบ  
 ตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งการจดัหาเอกสาร  
 หลกัฐานอา้งอิงแลว้ประกาศขอ้มลูเพ่ือให้  
 หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบและโตแ้ยง้เพ่ือหา  
 ขอ้ยติุก่อนน าไปใชจ้ดัท า SAR ซ่ึงท าให้

ขอ้มลู 
 

 ของตวับ่งช้ีดงักล่าวทั้งในระดบัหน่วยงาน  
 และระดบัมหาวิทยาลยัสอดคลอ้งไปใน  
 ทิศทางเดียวกนั  
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้น - มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประกนั  
การประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่ง คุณภาพระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและ  
หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั ภานอกมหาวิทยาลยั  อาทิ  
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 1) จดัศึกษาดูงานของสถาบนัการศึกษาท่ีมี มสธ.9.1-7(1)  หนงัสือขอความ 
 ความโดดเด่นดา้นการประกนัคุณภาพ อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 2 ฉบบั  คือ 
 โดยเชิญผูบ้ริหาร/ผูรั้บผิดชอบงานประกนั 1) หนงัสือท่ี ศธ 0522.13/1411 ลงวนัท่ี 
 คุณภาพของสาขาวิชา/ส านกั/สถาบนั เขา้ร่วม 24 มีนาคม 2552  เร่ือง ขอความ 
 ดูงานท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร อนุเคราะห์ศึกษาดูงานดา้นการ 
 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2552    ประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ระหวา่งวนัท่ี  เทคโนโลยีมหานคร 
 20 – 21 พฤษภาคม 2552 2) หนงัสือท่ี ศธ 0522.13/1776 ลงวนัท่ี 
  21 เมษายน 2552  เร่ือง ขอความ 
  อนุเคราะห์ศึกษาดูงานดา้นการ 
  ประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยีสุรนารี 
 2) จดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ถกัทอ มสธ.9.1.7(2) 
 ศึกษา เม่ือวนัองัคารท่ี 12 พฤษภาคม 2552 - หนงัสือ ศธ 0522.13/1842  ลงวนัท่ี 
 โดยเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั 24 เมษายน 2552  เร่ือง ขอเรียนเชิญ 
 3 แห่ง  ไดแ้ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นวิทยากรผูร่้วมเสวนาการแลก 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร และ เปล่ียนเรียนรู้ : ถกัทอประสบการณ์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต เขา้ร่วมเป็น สานต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 วิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคณาจารยแ์ละ (ผศ.ประเสริฐ อคัรประถมงศ ์
 บุคลากรของมหาวิทยาลยั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
  - หนงัสือ ศธ 0522.13/1843  ลงวนัท่ี 
  24 เมษายน 2552  เร่ือง ขอเรียนเชิญ 
  เป็นวิทยากรผูร่้วมเสวนาการแลก 
  เปล่ียนเรียนรู้ : ถกัทอประสบการณ์ 
  สานต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  (รศ.เท้ือน  ทองแกว้ 
  จากมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา) 
  - หนงัสือ ศธ 0522.13/1844  ลงวนัท่ี 
  24 เมษายน 2552  เร่ือง ขอเรียนเชิญ 
  เป็นวิทยากรผูร่้วมเสวนาการแลก 
  เปล่ียนเรียนรู้ : ถกัทอประสบการณ์ 
  สานต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  (อาจารยข์วญัใจ  จินดานุรักษ ์
  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
 3) จดัฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา มสธ.9.1-7(3)  ค าสัง่มหาวิทยาลยั- 
 ภายในโดยน าหลกัสูตร สกอ. (หลกัสูตรท่ี 2) สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี 2828/2551 
 มาขยายผลระหวา่งวนัท่ี 2 - 3 ตุลาคม  2551 เร่ือง แต่งตั้งวิทยากรและใหบุ้คลากร 
 เพ่ือสร้างผูป้ระเมินของมหาวิทยาลยัใหเ้ขา้สู่ เขา้รับการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานผูป้ระเมินของ สกอ. ซ่ึงจะท าให ้ การศึกษาภายในของสถาบนัการศึกษา 
 ผูป้ระเมินเหล่านั้นสามารถประเมินคุณภาพ หลกัสูตรท่ี 2 (หลกัสูตรขยายผล)  
 การศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาใหแ้ก่ รุ่นท่ี 1: 
 สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ด ้ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

   

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 
 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  4 ขอ้แรก 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 7 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตวับ่งช้ีที่ 9.3  ระดบัความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 8) 
 
ผลการดาํเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไก มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ มสธ.9.3-1(1)  อา้งถึงเอกสารหมายเลข 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่ง ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั มสธ.9.1-4(1) 
ต่อเน่ือง มหาวิทยาลยั สาขาวิชา ส านกั และหน่วยงาน  
 ในส านกังานอธิการบดีอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง  
 คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัใหท้นักบั  
 การเปล่ียนแปลง เช่นการปล่ียนแปลงตวับ่งช้ี  
 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
 คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)/  
 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 (สกอ.) และการจดัประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา  
 และอุปสรรคในการเกบ็ขอ้มลูตามตวับ่งช้ี  
 ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการ-  
 ศึกา 2551 เพ่ือใหห้น่วยงานต่าง ๆ รับทราบ  
 และมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการ  
 ประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั  
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพ มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน มสธ.9.3-2(1)  อา้งถึงเอกสารหมายเลข 
ภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ โดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ มสธ.9.1-1(1) 
พฒันาการของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  ดงัน้ี  
 ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัตอ้งรับการ  
 ประเมินภายนอกรอบสองจาก สมศ.  
 มหาวิทยาลยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูตามตวับ่งช้ี  
 ของ สมศ. พบวา่มีหลายตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึง  
 ภารกิจของมหาวิทยาลยั และการเกบ็ขอ้มลู  
 ตามตวับ่งช้ีดงักล่าวจะเป็นจุดเร่ิมตน้ใหก้บั  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรวบรวมเป็นฐาน  
 ขอ้มลู ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อไปในอนาคต  
 ฝ่ายวางแผนฯ โดยศูนยป์ระสานงานการ  
 ประกนัคุณภาพการศึกษา จึงไดป้รับปรุง  
 ตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ของมหาวิทยาลยัใหค้รบคลุมตวับ่งช้ีของ   
 สมศ. ดว้ย นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ี  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
 บางตวัของ ก.พ.ร.  รวมทั้งก าหนดตวับ่งช้ี  
 เชิงคุณภาพของมหาวิทยาลยัระบบเปิดทาง  
 ไกล เพ่ือใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะใชต้ั้งแต่ปี 2551  
 เป็นตน้ไป  
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพ มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา มสธ.9.3-3(1)  Web site 
การศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ ศูนยป์ระกนัฯ 
และสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด สาธารณชน  
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการ มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง มสธ.9.3-4(1)  แผนยกระดบัการ 
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน การด าเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง ประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
อยา่งต่อเน่ือง โดยผนวกผลการประเมินภายในมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 รวมทั้งผลการประมินคุณภาพภายนอก โดย  
 ตวับ่งช้ีท่ีเป็นจุดเด่นมหาวิทยาลยัจะรักษา  
 มาตรฐานและเสริมใหเ้ด่นยิ่งข้ึน ส่วนตวับ่งช้ี  
 ท่ีเป็นจุดดอ้ยมหาวิทยาลยัจะน าเสนอใหแ้ก่  
 หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพ่ือใหห้น่วยงาน  
 ก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการ  
 ด าเนินงการ เพ่ือการพฒันาและยกระดบั  
 คุณภาพของผลการด าเนินการของหน่วยงาน  
 ตามตวับ่งช้ีใหสู้งยิ่งข้ึนต่อไป  
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ี มีการจดัประชุมปฐมนิเทศกรรมการประเมิน มสธ.9.3-5(1)  หนงัสือท่ี ศธ 0522.13/ 
หน่วยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท า คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งมีการจดั ว 147  ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2551 
แนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิง สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกรรมการ เร่ือง ขอเชิญกรรมการประชุมซกัซอ้ม 
ใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหผ้ล ความเขา้ใจแนวทางการตรวจประเมิน 
 การประเมินมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็น คุณภาพการศึกษาภายใน 

 ธรรมต่อหน่วยงานรับประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2550 
  มสธ.9.3-5(2)  หนงัสือท่ี ศธ 0522.13/ 
  ว 1  ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2552 
  เร่ือง ขอเชิญกรรมการประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน 
  ประจ าปีการศึกษา 2550 
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เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
 

ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2551 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย  3 ขอ้แรก 
 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 5 ขอ้แรก 

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


