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ส่วนน า SAR 
1.0 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

การประเมินตนเองของกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2554  เพ่ือให้สะท้อน
คุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ ใช้ ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2554  
(1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)          
โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภาย นอก    
รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 ในปีการศึกษา 2554 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน
ตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.80  รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมของ สมศ. (3 ตัวบ่งชี้)  รวมทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.55  

 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้  

- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   3.00 
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.83 
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.00 
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1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 1.1 ชื่อหน่วยงาน 
  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 
  กองกลาง   ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี  ชั้น 2  อาคารบริหาร 
 1.3 ประวัติความเป็นมา 
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จดัตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.2522  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 39 ตอนที่ 39  วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2522 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดีในครั้งนั้นครอบคลุม     
งานสารบรรณ  งานธุรการทั่วไป  งานอาคารสถานที่  งานประชาสัมพันธ์  งานยานพาหนะ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานการเจ้าหน้าที่  งานวิเทศสัมพันธ์      
งานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน งานวางแผนหลัก  และงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ   
 ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีออกเป็น  4  กอง  คือ   กองกลาง  กองคลัง  กองแผนงาน    
และกองพัสดุ  (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523)  
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองกลาง และได้แยกเป็นกองการเจ้าหน้าที่ในภายหลัง  ความรับผิดชอบของกองกลางในระยะแรก  คือ การด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย  การติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  งานเลขานุการอธิการบดีและ
รองอธิการบดี  งานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  งานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย  งานอาคารสถานที่  ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัย   
 ปัจจุบัน  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี   มีระบบการจัดการเป็นศูนย์รวมของการบริการหลายรูปแบบ  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน และอ านวยความ
สะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เช่น  การจัดการเอกสารราชการ  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การบริการยานพาหนะ  การดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดประชุม และการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และงานพิธีต่าง ๆ  โดยแบ่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ   ดังนี้   
งานสารบรรณ  และหน่วยเอกสารราชการ   งานประชาสัมพันธ์  งานการประชุม   หน่วยยานพาหนะ  หน่วยประสานงาน  ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน 
 
ปณิธาน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป 
 เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม 
 ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ (กองกลางใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย)  

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาการให้บริการในระบบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ และสร้างความประทับใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 2. เพ่ือท าหน้าที่เลขานุการ  และการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือจัดระบบการจัดเก็บเอกสารราชการ 
 4. เพ่ือจัดท าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทุกด้าน 
 5. เพ่ือจัดบริการด้านยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 
 6. เพ่ือจัดบริการห้องประชุม และเครื่องดื่มส าหรับการประชุม 
 7. เพ่ือติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และงานพิธีการต่าง ๆ  
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

6 
 

1.4 รายชื่อผู้บริหาร  
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1.5 จ านวนบุคลากร 
บุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดังนี้          หน่วย  :  คน 

     
                                
  

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

                                 

  

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 
ขา้ราชการ - 20 20 
พนกังานมหาวิทยาลยั - 1 1 

พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ - - - 

ผูท้รงคุณวุฒิ - - - 

ลูกจา้งประจ า    

-ลูกจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน - 51 51 
-ลูกจา้งประจ าเงินรายได ้ - 37 37 

-ลูกจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ - - - 

ลูกจา้งชัว่คราว    

-ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน (เงินรายได)้ - 6 6 

-ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได)้ - - - 

-ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน) - - - 
รวม - 115 115 
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้                                             
                         หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ** 

งบบุคลากร 7,043,400.00  
งบด าเนินงาน 43,610,400.00  
งบลงทุน 285,300.00  
งบเงินอุดหนุน 500,000.00  
งบรายจ่ายอื่น 3,255,000.00  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 54,694,100.00  

  

 **  ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2553 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2553 

 ที่มา : กองแผนงาน  ณ วันที่ 19 มกราคม 2555 
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 1. ไม่พบการถ่ายทอดจากผู้อ านวยการกองกลางสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 2. ไม่มีการปรับปรุงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 3. ไม่พบการประเมินตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มีการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อน าไปใช้ในการ  Rolling ในครั้งต่อไป 
 
 กองกลาง จึงน าข้อสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงและพัฒนางาน  ดังนี้ 
 1. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากผู้อ านวยการกองกลางสู่บุคลากรกองกลาง  โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 2. มีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  โดยจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554-2558)             
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกองกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน และไดร้ับความ
เห็นชอบจากผู้บรหิารหน่วยงาน โดยเป็นแผน
ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัตสิถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 
2554) 

กองกลาง  ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5ปี  (พ.ศ.2553 – 2557 ) ฉบับปรับปรุง        
ซึง่ประกอบด้วย  
1. SWOT ของหน่วยงาน 
2. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ของหน่วยงาน ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 5 ปี กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งผู้รับผิดชอบ 
3. แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategy Map) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยง กับ
เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้การมสี่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหนว่ยงาน และไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการภายใน  ไปแล้ว และหน่วยงานได้น าแผนยุทธศาสตรฯ์มาทบทวนตามที่        
กองแผนงานให้ข้อเสนอแนะ   โดยแผนยุทธศาสตรด์ังกล่าวสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

 

กก 1.1 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
กก 1.1 - 1(2) รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในกองกลาง 
กก 1.1 - 1(3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) 

 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-1(3).pdf
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหาร
หน่วยงานไปสู่บคุลากรภายในหน่วยงาน 

 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง ของ
กองกลาง   สู่บุคลากรทุกคน โดยมีการแปลงแผนกลยุทธไ์ปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2554  รวมทั้งมกีารจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระหว่าง
ผู้อ านวยการกองกลางกับรองอธิการบดฝี่ายกิจการภายใน , ระหว่างผู้อ านวยการกองกลาง
กับบุคลากรในหน่วยงาน , ระหว่างพนักงานขับรถยนต์กับหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ และ
ระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยกับหัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย  ครั้งท่ี 1 และ 
ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2554 

กก 1.1 - 2(1) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการระหว่าง
ผู้อ านวยการกองกลางกับรองอธิการบดฝี่ายกิจการ
ภายใน 
กก 1.1 - 2(2) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการระหว่าง
บุคลากรกับผู้อ านวยการกองกลาง 
กก 1.1 - 2(3) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการระหว่าง
บุคลากรหน่วยยานพาหนะ ศูนย์รกัษาความปลอดภัย
กับหัวหน้าหน่วย 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคลอ้งกับ   
พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
3.1 สาขาวิชาเน้นด าเนินการตามพันธกิจ 
ด้านการเรียนการสอน 
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นด าเนินการ
ตามพันธกิจด้านการวิจัย 
3.3 ส านักการศึกษาต่อเนื่องเน้นด าเนินการ
ตาม  พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เน้นด าเนินการ      
ตาม พันธกิจด้านการสนับสนุน 

       กองกลาง   มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557)  
ฉบับปรับปรุง เป็นแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของกองกลาง  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2554  โดยมีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพือ่ช่วยในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุง ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามกระบวนการของ Balanced Scorecard  ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

กก 1.1 - 3(1) แผนที่ยุทธศาสตร์ของกองกลาง (พ.ศ. 
2553 - 2557) 
กก 1.1 - 3(2) อ้างถึงเอกสาร กก. 1.1-1(2) 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-2(1)คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการกองกลางกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-2(1)คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการกองกลางกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-2(1)คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการกองกลางกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก1.1-2(2)คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากรกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก1.1-2(2)คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากรกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/คำรับรองกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/คำรับรองกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/คำรับรองกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-3(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-3(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-3(2).pdf
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4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

   มีการก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการประจ าปี พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของ     
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี          
(พ.ศ. 2553 – 2557) ฉบับปรับปรุง  โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายในระดับ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ รวมทั้งก าหนดโครงการยุทธศาสตร์และ
ผู้รับผิดชอบ และมีการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายจากแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2553 – 2557) ฉบับปรับปรงุ ลงสู่แผนปฏิบตัิราชการประจ าปขีองกองกลาง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2554  รวมทั้งมกีารก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  เพื่อติดตามความส าเรจ็ของแต่ละตัวบ่งช้ี 

กก 1.1 - 4(1) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554  
กก 1.1 - 4(2) แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปตีามข้อ 3 

กองกลาง  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ตามที่ก าหนดไว้ครบทุกภารกิจ  โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง
กับภารกิจ และผลผลิต  ผลลัพธ์ ท้ังภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า/สนบัสนุนยุทธศาสตร์ และ
โครงการยุทธศาสตร ์ ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
ทั้งหมด จ านวน 7 ตวัช้ีวัด  สามารถปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายได ้6 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ  ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับการรับรู้ของนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปผ่าน 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

กก 1.1 - 5(1) สรุปคะแนนค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กก 1.1 - 5(2) ตารางแสดงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ที ่7 ประจ าปีงบประมาณ 2554 

  

 

 

 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-5(2).pdf
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกองกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จ านวน 3 ครั้ง  โดยการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปไีว้เป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการปฏิบตัิราชการของกองกลาง             
ทั้งนี้  มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองเป็นรายไตรมาส  คือ  
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  ผ่านระบบ e-performance และรายงาน
ด้วยวาจาต่ออธิการบดี และรองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการภายใน ดังนี ้
* รอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2554 
* รอบ 9 เดือน เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
* รอบ 12 เดือน เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2554 

 

กก. 1.1 - 6(1) หนังสือท่ี ศธ 0522.01(03)/ว 5 ลงวันท่ี 
20 มกราคม 2554 เรื่อง การน าเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
กก. 1.1 - 6(2) หนังสือท่ี ศธ 0522.01(03)/ว 632 ลง
วันท่ี 8 มิถุนายน 2554 เรื่อง การน าเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน 
กก. 1.1 - 6(3) หนังสือท่ี ศธ 0522.01(03)/ว 1025 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2554 เรื่อง ปรบัเปลี่ยนก าหนดการ
น าเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน รอบ 
12 เดือน 

 

 

 

  

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กจ/1_1-6(3).pdf
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

  เมื่อได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง  ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553–2557) และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีมาได้ครบปีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  จึงได้มีการประเมินแผนยุทธศาสตร ์ ระยะ 5 ปี  (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี) 
และจัดท าฉบับปรับปรุง  (Rolling  Plan)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558          
เสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานพจิารณา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กก 1.1 - 7(1) รายงานการตดิตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554-2558) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกองกลาง 
กก 1.1 - 7(2) รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในกองกลาง ครั้งท่ี 1/55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-7(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-7(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-7(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก1.1-7(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก1.1-7(2).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผูบ้ริหารหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

  กองกลาง  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมหัวหน้า
หน่วยงานภายในกองกลาง และพจิารณาจากสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ไปปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 – 2558)  และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2555  ดังนี ้                                                       
1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (STOU Public Corporate Image)  มีการขอปรบั
ตัวช้ีวัดใหม่ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ช่ือตัวช้ีวัด "ร้อยละของการรับรู้ของ
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปผ่านสื่อประชาสัมพันธ์" มิติที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 4  ซึ่งต้องรอ
ผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพฒันาฯ ท าให้ผลการด าเนินงานในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 0 มา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 และขอให้ประเมินตัวช้ีวัดนี้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กองกลางจึงพิจารณาตัวช้ีวัดนี้ใหม่   ช่ือตัวช้ีวัด "ระดับ
การรับรู้และความเข้าใจเกีย่วกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชของนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปผ่านสื่อประชาสัมพันธ์" เป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลยัฯ 
ผ่านสื่อประชาสมัพันธ์ที่เป็นภารกิจพื้นฐานงานประจ า                                                                   
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร มสธ. ถึงแม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผลการ
ด าเนินงานจะเป็นไปตามเปา้หมาย คือ  ระดับ 3 แต่ในทางปฏิบัติจะไมเ่ห็นพัฒนาการในการ
ท างาน เป็นการก าหนดตัวช้ีวัด ม-ีไม่ม ี"ระบบบริหารงานเอกสาร มสธ. ที่พร้อมใช้งานทุก
หน่วยงาน" ดังนั้นกองกลางจึงร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับตวัช้ีวัดใหม่เป็นการวัด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานจากท่ีปฏิบตัิงานจริงถึงแม้จะท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่จะ 
พัฒนาไปจนถึง "ระดับความส าเรจ็ของการบริหารงานเอกสารของ มสธ. ที่สมบรูณ์พร้อม   
ใช้งานทุกหน่วยงาน" 

กก 1.1 - 8(1) อ้างถึงเอกสาร กก. 1.1-7(2)  
กก 1.1 - 8(2) อ้างถึงเอกสาร กก. 1.1-4(1) 
กก 1.1 - 8(3) อ้างถึงเอกสาร กก. 1.1-5(1) 
กก 1.1 - 8(4) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2555 

 
 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก1.1-7(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-4(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%201.1-5(1)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก1.1-8(3).pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.17.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาการจัดการเอกสารในระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e - Document) 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554 (1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
    

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการส ารวจและจัดหมวดหมู่เอกสารของ
มหาวิทยาลยัที่น าไปใช้ในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

กองกลาง  มีการส ารวจและจัดหมวดหมู่เอกสารของมหาวิทยาลัยทีน่ าไปใช้ในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดย คณะท างานพัฒนาระบบบริหารเอกสาร 
มสธ.ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ต ารา คูม่ือต่าง ๆ 
   1.1 คู่มือการเก็บหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529 
   1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2506 
   1.3 คู่มือการจัดเก็บและคัดเลือกเอกสารของส านักงบประมาณ พ.ศ.2521 
   1.4 Key  word   AAA  ของ   National  Archives  Australia 
   1.5 การก าหนดรหัสเอกสาร โดยแยกตามกลุ่มเรื่อง และลักษณะงานของกระทรวงการ 
ต่างประทศ 
   1.6 การก าหนดหมวดเอกสารและชื่อแฟ้มเอกสารของมหาวิทยาลยัหัวเฉียว- 
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

กก 1.17. - 1(1) ค าอธิบายการจ าแนกหมวดหมู่
เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
กก 1.17. - 1(2) การจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
กก 1.17. - 1(3) คู่มือการจ าแนกหมวดหมูเ่อกสาร
ราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับทดลอง
ใช้ 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.1.17.-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.1.17.-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%201.17.-1(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%201.17.-1(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.1.17.-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.1.17.-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.1.17.-1(3).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 รวมทั้งประมวลข้อมูลจากการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย และกองบรรณสาร 

และห้องสมุด ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  การศึกษาสภาพปัจจุบันของ 
ระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการของมหาวิทยาลัย และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์พันธกิจ (Functional  Analysis) ของมหาวิทยาลัย และประมวลข้อมลูที่ได ้
จากการวิเคราะห์พันธกิจ (Functional) กิจกรรม (Activities) และลักษณะการ
ด าเนินงาน 
(Transactions) จัดน าค าศัพท์มาสร้างเป็นช่ือหมวดหมู่เอกสารราชการ มสธ. ด้วยระบบ 
ศัพท์สัมพันธ์ 
3. ปรึกษาหารือผูร้ับผดิชอบการจดัเก็บเอกสารของบางหน่วยงานท่ีมีเอกสารลักษณะ 
เฉพาะ เพื่อร่วมกันพิจารณาหมวดหมู่เอกสารที่ไดย้กร่างขึ้น 
4. ประมวลข้อคดิ  ความเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการจ าแนกหมวดหมูเ่อกสาร 
ราชการ มสธ. และจดัท าฉบับร่างระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารเอกสาร มสธ. 
5. น าฉบับร่างระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ เสนอคณะกรรมการ 
บริหารเอกสารพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
6. ปรับแก้ร่างระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ  ครั้งท่ี 1   
ตามที่คณะกรรมการบริหารเอกสาร  พิจารณาให้ความเห็น 
7. น าร่างระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ ที่แก้ไขครั้งที่ 1  ปรึกษาหารือ 
ผู้รับผิดชอบการจดัเก็บเอกสารของหน่วยงานท่ีมีการปรับแก้หมวดหมู่เอกสาร 
เพื่อขอความชัดเจนของหมวดหมู่เอกสารตามที่คณะกรรมการฯมีความเห็นใน 
ประเด็นต่าง ๆ 
8. จัดท าร่างระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการครั้งท่ี 2 
9. น าเสนอคณะกรรมการบริหารเอกสารพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 
10. น าเสนอที่ประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  (สิงหาคม  2554) 
11. จัดให้ทุกหน่วยงานทดลองใช้ระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสาราชการ 
เป็นเวลา 6 เดือน  (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) 
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

1.00  
ผลการด าเนินงาน 1  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย   

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการก าหนดตารางอายุการจัดการ
เอกสาร 

  

3. มีการจัดท าคูม่ือการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลยัและเสนอต่อที่ประชุมผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยั 

  

4. เวียนแจ้งคู่มือการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลยัให้หน่วยงานต่างๆ ถอืปฏิบัต ิ

  

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และเสนอ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

  

6. น าผลการประเมินจากข้อ 5 และ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมผู้บริหารไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเอกสารใน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – 
Document) 

  



 
 

20 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานปฏิบัติหน้าทีต่ามที่กฎหมาย
ก าหนดครบถ้วน 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บรหิารของกองกลางปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด     
ในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้
1.ด้านแผนงาน 
วางแผนการปฏิบตัิงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ .ห้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

กก 7.1 - 1(1) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2554 ของ
กองกลาง 
กก 7.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2554 -
2558) ของกองกลาง 
กก 7.1 - 1(3) รายงานการประชุมของที่ประชุม
หัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง  
กก 7.1 - 1(4) การท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
รายบุคคล (e-KPI) ของกองกลาง 
กก 7.1 - 1(5) รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค า
รับรองฯ ระบบ e-performance 
กก 7.1 - 1(6) รายงานผลการใช้งบประมาณ 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(4).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(4).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-1(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-1(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-1(6)%5b1%5d.pdf
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 2.ด้านบริหารงาน 

ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม ให้ค าแนะน า 
วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งช้ีแจง
ข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกรรมการหรือคณะท างาน 
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
3.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม ่หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยกรบคุคล เพื่อการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4.ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ตดิตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานก าหนดไว ้

 

2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มคีวามสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

    ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน  โดยมอบหมายให้บุคลากร 
ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็น
คณะท างานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน และน าผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ มาแจ้ง
ให้ท่ีประชุมหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน  เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดัน
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้
     นอกจากน้ี  ยังได้น าข้อมูลการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ  ซึ่งบันทึกในระบบ e-performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งผล
ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รบัทราบในท่ีประชุมหน่วยงาน 

กก 7.1 - 2(1) รายงานการประชุมบุคลากรกองกลาง 
ครั้งท่ี 1/2554 
กก 7.1 - 2(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ของ
กองกลาง 
กก 7.1 - 2(3) แผนที่ยุทธศาสตร์ของกองกลาง 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-2(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-2(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-2(3)%5b1%5d.pdf
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3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีการก ากับ ตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บรหิารของกองกลางมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามทีม่อบหมาย   ดังนี ้
1. ในระดับหน่วยงาน มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และมกีารลงนามใน        
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ต่ออธิการบดี โดยใช้ระบบ e-performance เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลงาน 
2. ในระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บรหิารของหน่วยงานได้มี
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลเพื่อ
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

กก 7.1 - 3(1) อ้างถึงเอกสาร กก. 7.1-2(1) 
กก 7.1 - 3(2) รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ฯ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
กก 7.1 - 3(3) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการรายบุคคล 

4. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บรหิารของกองกลางสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  อาทิ  
1. ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อตดิตามและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให้บุคลากรน าเสนอความคิดเห็น  

กก 7.1 - 4(1) อ้างถึงเอกสาร กก. 7.1-2(1) 

5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

      ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของกองกลางถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของกองกลางเตม็ตามศักยภาพ   
ด้วยการ 
1. แจ้งมติที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ท่ีประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลยั ท่ีประชุม กพอ. มสธ. 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นตน้ ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบในการประชุม
หน่วยงานท่ีจัดเป็นประจ าทุกเดือน 
2. จัดสัมมนาบุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ. 
(เนื่องจากภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบุคลากรมีหลายด้าน จึงจัดสัมมนาแยก
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน)  เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน  เกณฑ์
มาตรฐาน ทัศนคติที่ดีต่องานประชาสัมพันธ์ สร้างทักษะดา้นการวางแผนประชาสมัพันธ์ 
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การเขียนบทความ การจัดแถลงข่าว การผลิต
รายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายไดม้ี 
โอกาสแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์เรยีนรู้ดา้นการประชาสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่าย วิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรคในการท างาน และข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

กก 7.1 - 5(1) รายงานการประชุมบุคลากรของ
กองกลาง ครั้งท่ั 1/2553 
กก 7.1 - 5(2) รายงานและสรุปผลที่ได้จากการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ในส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-2(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-3(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-3(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-3(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-2(1)%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.1-5(2).pdf
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6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มสีว่นได้
ส่วนเสยี 

      ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของกองกลางบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี ้
1. หลักประสิทธิผล    
 มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง โดยก าหนดให้มี
การประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2. หลักประสิทธิภาพ 
มีการส่งเสรมิให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการพฒันาและเพิ่มพูน
ทักษะ  ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสทิธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลยั  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของ
หน่วยงานและบริหารจดัการภายใต้แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี และค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าป ี
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักความโปร่งใส 
มีการเปดิเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท้ังแก่บุคลากรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ผา่นทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
6. หลักการมสี่วนร่วม 
มีการเปดิโอกาสให้บคุลากรในหนว่ยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
และมสี่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
8. หลักนิติธรรม 
มีการบรหิารงานโดยยดึตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
อย่างเคร่งครัด และยดึประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคัญ 
 

กก 7.1 - 6(1) รายงานการประชุมหัวหน้างานภายใน
กองกลาง 
กก 7.1 - 6(2) ประชุมบุคลากร 
กก 7.1 - 6(3) รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
กก 7.1 - 6(4) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองฯ 
ระบบ e –performance 
กก 7.1 - 6(5) รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
กก 7.1 - 6(6) 
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/home/ 
กก. 7.1 - 6(7) สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก%207.1-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก%207.1-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก%207.1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก7.1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก7.1-6(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก%201.1-5(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก%201.1-5(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก%207.1-6(4)%5b1%5d.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/home/
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/home/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 9. หลักความเสมอภาค 

มีการเปดิโอกาสให้บคุลากรในหนว่ยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนวปฏิบตัิ     
ในการลงมติในการประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทกุคน            
แสดงความคดิเห็นเท่าเทียมกัน คอื 1 สิทธิ 1 เสียง 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
มีการเปดิโอกาสให้บคุลากรในหนว่ยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติ
ร่วมกันในการเสนอช่ือฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ในการประชุมของ
หน่วยงาน 

 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงานและผู้บรหิาร
หน่วยงานน าผลการประเมินไปปรบัปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บรหิารหน่วยงาน
โดยผู้บริหารหน่วยงานลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดี ที่ท า
หน้าท่ีก ากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการฯ ต่ออธิการบดีและรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9  และ 12 เดือน และเพื่อให้การประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะท างานประเมินคะแนนค ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน พร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะ  เพื่อให้หน่วยงานน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงาน
ต่อไป 
     กองกลาง  ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1. เร่งรัดด าเนินการระบบบริหารงานเอกสารของ มสธ. ให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้จัดท าคู่มือการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับทดลองใช้  (1 ต.ค. 54 - 1 เม.ย. 55) เป็นเวลา 6 เดือน 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานทดลองใช้ระบบการจ าแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ 

2. เร่งด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ผลการวิจัยเรื่องการรับรู้ของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   โดยทั้งนี้ท่ีประชุม
ประสานนโยบายมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับชอบตัวช้ีวัดดังกล่าวพร้อมกับตัด
งบประมาณวิจัยภาพลักษณ์ไปไว้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วยแล้ว 

กก. 7.1 - 7(1) รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค า
รับรองฯ ในระบบ  
กก 7.1 - 7(2) การเร่งรดัด าเนินการระบบบริหารเอกสาร
ของ มสธ. 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1.-7(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.1.-7(2).pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 7  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรยีนรู ้
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ทีส่อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ครอบคลุม
พันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

กองกลาง   มีการจดัประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของกองกลาง โดยมผีู้อ านวยการ
กองกลาง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี 
และแผนการจดัการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554   โดยก าหนดประเด็น
ความรู ้ “ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค”  

กก 7.2 - 1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของกองกลาง ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 
20 ธันวาคม 2553  
กก 7.2 - 1(2) พันธกิจของกองกลาง 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.2-1(2)%5b1%5d.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่เครือข่าย

โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับองค์กรซึ่งมีแนวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ถือเป็น
หน้าท่ีของบุคลากร มสธ. ทุกคน และทุกคนในหน่วยงาน จะต้องเปน็เครือข่ายการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลยัไปสู่ความส าเร็จอันจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับ
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองกลาง 5 ปี (พ.ศ.2553- 2557)   นอกจากน้ียังมีการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การ ประชาสัมพันธ์ มสธ. (พ.ศ.2553-2556)   และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  พร้อมท้ังพิจารณากจิกรรมและ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

กก 7.2 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง 5 ปี 
(พ.ศ.2553-2557) ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 2 และ 3 
กก 7.2 - 1(4) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ มสธ.
(พ.ศ.2553-2556) (1) 
กก 7.2 - 1(4) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ มสธ.
(พ.ศ.2553-2556) (2) 
กก 7.2 - 1(5) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี 
ของกองกลาง(พ.ศ. 2554 – 2558) 
กก 7.2 - 1(6) แผนการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกองกลาง 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 กองกลาง  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะใหก้ับบุคลากร 
งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  จ านวน  9  คน  ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา 
ผู้แทนเครือข่ายศูนย์วิทยพัฒนา  เครือข่ายประชาสัมพันธ ์ มสธ. ทุกหน่วยงาน 
จ านวน  44  คน  รวมทั้งสิ้น  53  คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ตลอดจน 
เกณฑ์มาตรฐาน ทัศนคติที่ดีต่องานประชาสมัพันธ์  สร้างทักษะด้านการวางแผน
ประชาสมัพันธ์การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  การเขียนบทความ   การจัดแถลง
ข่าว การผลติรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ และเพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายได้ม ี
โอกาสและเพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร และประสบการณ์
เรียนรูด้้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 

กก 7.2 - 2(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาเครือข่ายประชาสมัพนัธ์ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค” 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพรไ่ปสูบุ่คลากรกลุม่เป้าหมายที่
ก าหนด 

   กองกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสรา้งเครือข่ายประชาสมัพันธ์ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในระหว่างวันท่ี 2 – 4  พฤษภาคม  2554  ณ ห้องสามศร 
อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.  โดยเชิญวิทยากรภายในท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์มาบรรยายเพือ่ให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม  ดังนี ้
วิทยากรภายใน 
1. รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง   รองอธิการบดีฝา่ยบริการ 
บรรยายเรื่อง บทบาทของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในการเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์
2. อาจารย์คมสัน  โพธิ์คง   รองอธิการบดีฝา่ยกิจการภายใน 
บรรยายเรื่อง  กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 

กก 7.2 - 3(1) บันทึกท่ี ศธ 0522.01(01)/521 ลงวันท่ี 
28 เมษายน 2554ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็น
วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
กก 7.2 - 3(2) รายมือช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสมัพันธ์ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” 
กก 7.2 - 3(3) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การ
เขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(3)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(3)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/แผนกลยุทธ์%201%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/แผนกลยุทธ์%201%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/แผนขวาง%202%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/แผนขวาง%202%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-1(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/แผนการจัดการความรู้%20%20ประจำปีงบประมาณ%202554%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/แผนการจัดการความรู้%20%20ประจำปีงบประมาณ%202554%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-2(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-2(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-2(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(2)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์%5b1%5d.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 วิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน ์ เอี่ยมนิรันดร ์
บรรยายเรื่อง  การเขียนบทความ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  สุธีธร 
บรรยายเรื่อง  การวางแผนการประชาสัมพันธ ์
3. รองศาสตราจารยจ์ิราภรณ ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ 
บรรยายเรื่อง  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน ์
4. รองศาสตราจารยจ์ันทนา  ทองประยรู 
บรรยายเรื่อง  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจิระ 
บรรยายเรื่อง  การจดัแถลงข่าว 
วิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช่วยฝึกปฏิบัตแิละให้ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ ์ ศรีด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญา  อยู่ในธรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์ 

กก 7.2 - 3(3) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การ
เขียนบทความ 
กก 7.2 - 3(3) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การ
จัดแถลงข่าว 
กก 7.2 - 3(3) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การ
วางแผนประชาสมัพันธ์ 
กก 7.2 - 3(4) บันทึกความรู ้
กก 7.2 - 3(5) รายงานผลและสรปุผลทีไ่ด้จากการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ในส่วนกลางและสว่นภูมิภาค” 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

        กองกลาง ได้รวบรวมความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย 
ประชาสมัพันธ์ในส่วนกลางและสว่นภูมิภาคที่เป็นแนวปฏิบัติทีด่ีในเรื่อง 
การเขียนบทความ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสมัพันธ์  การวางแผนการ 
ประชาสมัพันธ์  การผลติรายการวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ การจัดแถลงข่าว 
มาจัดเก็บอยา่งเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักในการปฏบิัติงานและพัฒนางานต่อไป 

กก 7.2 - 4(1) แนวทางการปฏิบัตงิานท่ีดีจากการ
จัดการความรู ้

5. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติทีด่ีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางและ   
ส่วนภูมภิาค  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู ้เรื่องการเขียน
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตังิานจริง
ตัวอย่างเช่น   การเขียนต าแหน่งทางวิชาการ   รศ.  ต้องเขียน  ช่ือเต็มว่า                  
รองศาสตราจารย ์  เป็นตน้    โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 

กก 7.2 - 5(1) ตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในการเขยีน
ข่าว 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การเขียนบทความ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การเขียนบทความ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การจัดแถลงข่าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การจัดแถลงข่าว%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การวางแผนประชาสัมพันธ์%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/การวางแผนประชาสัมพันธ์%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(4)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-3(5)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-4(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/7.2-4(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.2-5(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.2-5(1)%5b1%5d.pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอื
คณะท างานบรหิารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 กองกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  โดยมี
ผู้อ านวยการกองกลางเป็นประธานกรรมการ และบคุลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

กก 7.4 - 1(1) ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริการความเสีย่ง 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-1(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-1(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่งอย่างน้อย 1 
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี) ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน  เชน่    
ความเสีย่งของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคณุภาพ ความเสี่ยงด้านบคุลากร
และความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 
ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก ความ
เสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

กองกลาง  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และระบคุวามเสีย่งตามบริบทของกองกลางและสอดคล้องกับ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554  โดยหน่วยงานระบุประเภท และปัจจัยความเสี่ยงไว้ดังนี ้

1. ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร   ปัจจัยความเสี่ยง คือ  
     2.3.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง 
     12.1.1 มีทรัพย์สินของราชการ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดตอ่ราชการใน

มหาวิทยาลยัสญูหาย 
     12.1.2 ระบบเตรียมการป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธ ิภาพ และขาดความ

ร่วมมือจากบุคลากร 
2. ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ   ปัจจัยควาเสี่ยง คือ  
      2.3.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง  
     12.1.1 มีทรัพย์สินของราชการ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดตอ่ราชการใน

มหาวิทยาลยัสญูหาย 
     12.1.2 ระบบเตรียมการป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธ ิภาพ และขาดความ

ร่วมมือจากบุคลากร 
 

กก 7.4 - 2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง ครั้งท่ี 1/2554 
กก 7.4 - 2(2) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ของกองกลาง(แบบ บสน.1) 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.4-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.4-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 3.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน   ปัจจัยความเสี่ยง เช่น  

     1.1.2 การปรับเปลีย่นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัไมส่อดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

     2.3.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง 
     9.5.2 ระบบการควบคุมภายในท่ีดีของการควบคุมการเบิกจ่ายงานประชาสมัพันธ์ 
     12.1.1 มีทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร นักศึกษา และผูม้าติดต่อราชการใน

มหาวิทยาลยัสญูหาย 
     12.1.2 ระบบเตรียมการป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือ

จากบุคลากร 
     14.1.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกใช้อย่างเตม็ที่ 
     14.1.2 ขาดระบบงานสารบรรณที่ได้มาตรฐาน 
     15.1.5 หน่วยงานยังไม่น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งและจดัล าดับความเสีย่งที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

     คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงานได้น าผลวิเคราะห์ที่
ได้จากการวิเคราะหต์ามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสีย่ง พร้อมท้ัง
จัดล าดับความเสี่ยง จ าแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ า – ระดับสงู 

กก 7.4 - 3(1) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ของกองกลาง (แบบสน.1)  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

     กองกลาง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   โดยก าหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยง    
แต่ละประเภทตามหลัก 4T  (Take Treat Transfer และ Terminate)  
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รั้บผิดชอบในงานบริหารความเสีย่ง
ไว้อย่างชัดเจน  และมีการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง  

กก 7.4 - 4(1) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2554 ของกองกลาง (แบบสน.1) 
กก 7.4 - 4(2) แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกองกลาง (แบบสน.2) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

    คณะกรรมการควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยงของกองกลาง (ท่ีประชุมหัวหน้า
หน่วยงานภายในกองกลาง) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน โดยรายงานต่อกองแผนงาน  รอบ 6, 9  และ           
12 เดือน ผ่านระบบ e-performance  และหน่วยตรวจสอบภายใน  

กก 7.4 - 5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งครั้งท่ี 2/2554 
กก 7.4 - 5(2) ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการสอบทาน
รายการควบคุมภายในท่ีด ี
กก 7.4 - 5(2) บันทึกหน่วยตรวจสอบภายในขอให้
จัดส่งการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-3(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-3(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-3(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.4-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%207.4-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการสอบถานรายการควบคุมภายในที่ดี%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการสอบถานรายการควบคุมภายในที่ดี%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/บันทึกหน่วยตรวจสอบภายในขอให้จัดส่งการจัดวางระบบควบคุมภายใน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/บันทึกหน่วยตรวจสอบภายในขอให้จัดส่งการจัดวางระบบควบคุมภายใน%5b1%5d.pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 6  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
  กก 7.4 - 5(2) รายงานการปฏิบตัติามแผนบริหาร

ความเสีย่ง รอบ 6,9 และ12 เดือน 
6. มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

    คณะกรรมการควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยงของกองกลาง ได้น าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยงไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

กก 7.4 - 6(1) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2555 ของกองกลาง(แบบบสน.1) 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/รายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง%20รอบ6,9%20และ12%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/รายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง%20รอบ6,9%20และ12%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-6(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก7.4-6(1).pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑๓ การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)  
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของสถาบนั 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  4.300 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  
 

4.30  
ผลการด าเนินงาน 4.300  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554 (1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ  
ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหนว่ยงาน
สนับสนุน และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหน่วยงานสนับสนุน  ท าหน้าที่ในการ
วางนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. มีการน าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัย
มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงานสนับสนุน   
จ านวน 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งช้ี ได้แก ่
     องค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 2 ตวับ่งช้ี  
     องค์ประกอบท่ี 7 จ านวน 4 ตวับ่งช้ี 
     องค์ประกอบท่ี 9 จ านวน 2  ตัวบ่งช้ี 
4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะท างานเพื่อ
รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
5. มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 
6.  มีการน าผลการประเมินไปจดัท าแผนยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษาประจ าปี 
โดยปรากฏอยู่ในส่วนท่ี 1 ของรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

กก 9.1 - 1(1) แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคณุภาพ
ของกองกลาง 
กก 9.1 - 1(2) คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 
2554 
กก 9.1 - 1(3) รายงานการประเมนิตนเองของ
กองกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554 

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.9.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.9.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก9.1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก9.1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก9.1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญั
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน 

ในปีการศึกษา 2554 กองกลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองกลาง จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของ
กองกลาง และมีการทบทวนนโยบายการประกันคณุภาพศึกษาของกองกลางให้สอดคล้อง
กับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  

กก 9.1 - 2(1) รายงานการประชุมคณะท างานการ
ประเมินคุณภาพของกองกลาง ครั้งท่ี 1/2554 
กก 9.1 - 2(2) รายงานการประชุมคณะท างานการ
ประเมินคุณภาพของกองกลาง ครั้งท่ี 1/2555 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน และมผีล
การด าเนินการตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์

 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิ โดยกองกลางมีตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.17.1 (สมศ.) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการจัดการเอกสารในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีดังกล่าว ปรากฎอยู่ใน
รายงานการประเมินตนเอง ของกองกลาง  องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

กก. 9.1 - 3(1) รายงานการประเมินตนเอง ของ
กองกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554 หน้า 17 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคมุ ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 
3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท า
แผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสนับสนุน 

1. มีการควบคุม ตดิตามการด าเนนิการ และประเมินคณุภาพการศกึษาที่ถูกต้อง        
เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
2. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทุกป ี 
3. น าผลการประเมินคณุภาพไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนยกระดบั
การประกันคณุภาพการศึกษาของกองกลาง มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินตนเองผ่าน Web Site ของกองกลาง 

กก 9.1 - 4(1) ตารางองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมิน 
กก. 9.1 - 4(2) อ้างถึงเอกสาร กก. 9.1-1 (3) 
กก 9.1 - 4(3) เว็บไซต์กองกลาง การประกันคณุภาพ 

5. มีการน าผลการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

กองกลางได้น าผลการประกันคณุภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคณุภาพ
ประจ าปมีาพัฒนาก าหนดโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพของหน่วยงาน
ตนเอง  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของ
กองกลาง  คือ มีการน าระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาสนับสนุนการบริหารจัดการในส่วนท่ีเป็น
พันธกิจของหน่วยงาน  เพื่อความประหยดักระดาษ คนส่งเอกสาร สะดวกและ
รวดเร็ว  ได้แก ่

กก 9.1 - 5(1) รายงานผล สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดการความรู้(KM) เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของ
กองกลาง  

http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%209.1-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%209.1-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%209.1-2(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%209.1-2(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%209.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก%209.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/qc/
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%209.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%209.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/กก.%209.1-5(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

2. ระบบการจองห้องประชุมอเิล็กทรอนิกส ์
3. แบบฟอร์มอิล็กทรอนิกส ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ ์
4. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์ ขอความอนุเคราะห์กันพื้นที่จอดรถ 
5. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์ ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กรุงเทพ/เขตปริฒณฑล) 

 

6. มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัไปใช้สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองกลางได้น าข้อมลูในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ท่ีจัดท าโดยศูนย์ประสานงานการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช้ในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกันคณุภาพการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมลูที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี 
ท าให้ข้อมูลของกองกลางสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย   
นอกจากน้ี เนื่องจากมหาวิทยาลยัด าเนินงานในลักษณะของการรวมบริการ ประสาน
ภารกิจ โครงสร้างของสาขาวิชาตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดเล็ก และเน้นพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก สว่นพันธกิจอื่นๆ อาทิ พันธกิจด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการแกส่ังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการด าเนินงานในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลยั โดยมีหน่วยงานสนบัสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนด
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบตามตัวบ่งช้ีต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ    
และเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีดังกล่าว เพ่ือส่งให้ศูนย์ประสานงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาน าไปจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนองของมหาวิทยาลัยและของสาขาวิชา 

กก. 9.1 - 6(1) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/ 
QAChannel/default2.asp 

7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาร่วมกันภายใน
หน่วยงาน / สถาบัน หรือเขา้ร่วมใน
กิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้น 

กองกลาง ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจดัขึ้น ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา (CHE QA Online ส าหรับส านักงานอธิการบดี) ประจ าปี
การศึกษา 2554 

กก. 9.1 - 7(1) บันทึกท่ี ศธ 0522.13/ว39 ลงวันท่ี 19 
เมษายน 2555 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมลูด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online ส าหรับ
ส านักงานอธกิารบดี) ประจ าปีการศึกษา 2554 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/default2.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/default2.asp
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/default2.asp
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/9_1-7(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/9_1-7(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/9_1-7(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/9_1-7(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/cheqa/evidence/กก/9_1-7(1).pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  
 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 7  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8. มีแนวปฏิบัติที่ดีดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

- - 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑๕ ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2554 (1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)  
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

--ไม่มีข้อมูล-- 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2554  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
 

 

4.80  
ผลการด าเนินงาน 4.800  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  


