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ค ำน ำ 
 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพ่ือรวบรวมและการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ( กันยายน 2557 -สิ งหาคม 2558) ของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการองค์กรตามภารกิจของ
หน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการประเมินตนเองโดยใช้กรอบของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ.  การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเพ่ิมเติมด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award ; TQA) ปี 2557-2558 ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน ตัวชี้บ่งชี้ที่ 8: ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมรายงานการ
ติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงจากผลการประเมินตนเองในปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานนี้ด้วย  

 
 
 

 
 

    ลงนาม..................................................................... 
        (นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์) 

                  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 



สำรบัญ 

 
 หน้ำ 

ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ SAR 1 
ส่วนที่ 2  กำรประเมินตนเอง 22 
ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรประเมิน 93 
ภำคผนวก  
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

ส่วนที่  1 
ส่วนน ำ SAR 

 
 
1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 

การประเมินตนเองของ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปี การศึกษา 2557  เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง 
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2558) โดยอิงเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 -2563) ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเพิ่มเติม
ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award ; TQA) ปี 2557-2558 ใช้เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
 ในปีการศึกษา 2557  กองแผนงาน ได้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานทีม่หาวิทยาลยัก าหนด โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคุณภาพ ดีมาก
เท่ากับ 4.75 คะแนน  สามารถสรุปผลการประเมินตนเองเป็นรายตัวบง่ชี้ ดังนี้  
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
1.ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 
3.กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 4.00 ด ี
4.ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 
5.การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู ้ 5.00 ดีมาก 
6.บุคลากรสายสนบัสนนุทีไ่ด้รับการพัฒนา 5.00 ดีมาก 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 4.00 ด ี
8. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.00 ด ี
9. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน 
   

 1.2.1 ชื่อหน่วยงำน 
   กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
 1.2.2 ที่ตัง้หน่วยงำน 
   อาคารบรรณสารชัน้ 5 ส านักงานอธิการบดี 
 1.2.3 ประวัติควำมเป็นมำ 

  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 22 มีนาคม 2522            
เล่มที่ 96 ตอนที่ 39  ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2522 ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานวางผังแม่บท 

  
 ระยะเร่ิมแรก กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย การวางผังแม่บท งานงบประมาณ การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และการประสา นงานกับองค์การ
ต่างประเทศ 

               ปีงบประมาณ 2556 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยงานวิเทศสัมพันธ์  
ซึ่งตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย อยู่ภายในกองแผนงาน แต่การบริหารงานและการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือ ข่าย  ส่วน
งานวิจัยสถาบันอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามบันทึกเลขที่ 0522.01(03)/924  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548  นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนภาระงานวิเคราะห์
อัตราก าลังไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่  ตามบันทึกเลขที่ 0522.01(03)/ว49  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2551  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองแผนงาน กองแผนงานได้ปรับการบริหารจัดการให้เป็นลักษณะของหน่วยงานบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์(Office of Strategy Management OSM.) ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง การจัดโครงสร้างการบริหารภายในกองแผนงาน ปี พ.ศ. 
2556 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556  ให้เหมาะสมกับบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราก าลังของกองแผนงาน (ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/519 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2556) 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

  นอกจากนี้ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง การจัดสายงานบริหารในส านักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ืองการก าหนดหน่วยงานในสังกัดฝ่ายต่าง ๆ ตามการจัดสายงานบริหารในส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2556 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 2206/2556 เร่ืองมอบหมายงานให้รองอธิการบดี ก ากับดูแลฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตลอดจนมติที่ประชุมประสาน
นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  ก าหนดให้ภาระงานการวางผังกายภาพของมหาวิทยาลัยมาสังกัดฝ่ายวางแผนและวิจัย โดยกองแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ และบันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/1168 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่องการถ่ายโอนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ (TQA) ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนภาระงานในส่วนที่กองแผนงานรับผิดชอบ การโยกย้ายบุคลากรกองแผนงาน รวมทั้งจากการประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของกองแผนงาน ส่งผลให้มีการ
ปรับปรุงการบริหาร OSM และการบริหารงานตามภาระกิจหลักของกองแผนงานที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 
 

 1.2.4 เอกลักษณ์หน่วยงำน บุคลากรคิดเชิงระบบและการมองภาพองค์รวม และท างานด้วยข้อเท็จจริง 
 
 1.2.5 สมรรถนะหลักของหน่วยงำน Core Competencies ประกอบด้วย 

  (1) สมรรถนะหลัก 
    (1) การท างานแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน 
    (2) การบริการที่ดี 
    (3) การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน 
    (4) การมีจริยธรรม 
    (5) การท างานเป็นทีม 

  (2) สมรรถนะประจ ำแหน่งงำน (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 
    (1) การคิดเชิงระบบและการมองภาพองค์รวม 
    (2) การคิดเชิงวิเคราะห์ 
    (3) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน 
    (4) การค้นคว้าหาข้อมูลในงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

(3) สมรรถนะประจ ำแหน่งงำน (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
    (1) การคิดเชิงวิเคราะห์ 
    (2) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน 
    (3) ความถูกต้องของงาน 
    (4) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

 1.2.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 

  
แผนภมูโิครงสรา้งองคก์รอยา่งเป็นทางการ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

งำนวำงผังแม่บท งำนวิเครำะห์แผนและ 
งบประมำณ 

งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

งำนธุรกำร งำนวิเทศสัมพันธ์ 
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แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารงานภายในกองแผนงาน 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ตำมประกำศกองแผนงำน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เร่ืองแต่งต้ังหัวหน้ำงำนภำยในกองแผนงำน ส ำนักงำนอธกิำรบดี  ลงวันที่  18 เมษำยน พ.ศ.2556 

 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
ติดตามประเมินผล 

(นางอมรา  พินิจไพฑูรย์) 

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
และบริหารต้นทุน 

(นางสาววันด ี ปทุมเมือง) 

หัวหน้างานวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร 

(นางสาวพิมพแ์ข  แกว้เกื้อมิตร) 

 

หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและ
คุณภาพการบริหารจัดการ 
(นางสาวนิภาพร  ภาคอุทยั) 

 

หัวหน้างานบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
(นางสาวพีรัชฌา  แก้วแจ่ม) 

 

หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป 
 (นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา) 

รักษาการหัวหนา้งาน 
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แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารงานภายในกองแผนงาน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ตำมประกำศกองแผนงำน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เร่ืองแต่งต้ังหัวหน้ำงำนภำยในกองแผนงำน ส ำนักงำนอธกิำรบดี  ลงวันที่  10 ตุลำคม 2556 

 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

(นางอมรา  พินิจไพฑูรย์) 

หัวหน้างานจัดท างบประมาณและ
บริหารต้นทุน 

(นางสาวภทรวรรณ อักษร) 

หัวหน้างานพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
และบริหารความเส่ียง 

(นางสาวพิมพแ์ข  แกว้เกื้อมิตร) 

 

หัวหน้างานบริหารสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและตัดสินใจ 

(นางสาวพีรัชฌา  แก้วแจ่ม) 

 

หัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์ 
(นางสาววันด ี ปทุมเมือง) 

 

หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป 
 (นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา) 

รักษาการหัวหนา้งาน 
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แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารงานภายในกองแผนงาน (ปัจจบุัน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

(นางอมรา  พินิจไพฑูรย์) 

หัวหน้างานจัดท างบประมาณและ
บริหารต้นทุน 

(นางสาวภทรวรรณ อักษร) 

หัวหน้างานพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
และบริหารความเส่ียง 

(นางสาวพิมพแ์ข  แกว้เกื้อมิตร) 

 

หัวหน้างานบริหารสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและตัดสินใจ 

(นางสาวนงลักษณ์  คงคาดิษฐ) 

 

หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป 
 (นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา) 

รักษาการหัวหนา้งาน 
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1.2.7 รำยช่ือผู้บริหำร  
 ปีกำรศึกษำ 2557  ผู้บริหำรกองแผนงำน ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ-สกุล 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน      นางนพวรรณ            จารุโรจน์เนาวรัตน์ 
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล      นางอมรา                 พินิจไพฑูรย์ 
หัวหน้างานจดัท างบประมาณและบริหารต้นทุน      นางสาววันดี              ปทุมเมือง 
หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ      นางนิภาพร               ภาคอุทัย 
หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ      นางสาวพีรัชฌา          แก้วแจ่ม 
หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป      นางสาวอริสรากรณ์      คณะนา 
 
ปีกำรศึกษำ 2558  ผู้บริหำรกองแผนงำน ประกอบด้วย 

  
ต าแหน่งบริหาร ชื่อ-สกุล 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน      นางนพวรรณ             จารุโรจน์เนาวรัตน์ 
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล      นางอมรา                  พินิจไพฑูรย์ 
หัวหน้างานจัดท างบประมาณและบริหารต้นทุน      นางสาวภทรวรรณ       อักษร 
หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ      นางสาวพิมพ์แข          แก้วเกื้อมิตร 
หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ      นางสาวนงลักษณ์        คงคาดิษฐ 
หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป      นางสาวอริสรากรณ์      คณะนา 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

1.3  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมของหน่วยงำน 

          1.3.1 ปณิธำน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพนูวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมัธยมศกึษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนทีผู่้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ  
(ในที่นี้กองแผนงานใชป้ณิธานรว่มกับมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

  

1.3.2 วิสัยทัศน์  (ตำมแผนยุทธศำสตร์กองแผนงำน 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2560)  
เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการวางแผน พัฒนา และขับเคลื่อนยทุธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยเปิดชั้นน า 

 
1.3.3 พันธกิจ  
 1.       พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโดยเนน้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.       พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 3.       พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ทนัสมัย และคล่องตัว 
 4.       พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

1.3.4  ค่ำนิยม กองแผนงำน ประกอบด้วย 
P = Pointer เป็นผู้ชี้น ำ 
L = Learning ใผ่เรียนรู้ 
A = Active  กระตือรือร้น 
N = Network สร้ำงเครือข่ำย 

 
1.3.5  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน                       

ลงวันที่ 10 ตุลาคม ปี พ.ศ.2556 ) 
1. งำนยุทธศำสตร์และประเมินผล 

1.1 การก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกาหลักสูตร/ชุดวิชา และนักศึกษา 
1.2 การจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว (15 ปี) ระยะปานกลาง (5 ปี) 
1.3 จัดท าและติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจ าปี 
1.4 การประสานงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.5 การจัดท ารายงานสาธารณะประจ าปี 
1.6 การประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบ 
1.7 งานพัฒนาระบบงบประมาณ 3 มิติ (ระบบติดตามและประเมินผล-AE) 
1.8 งานวางผังกายภาพ 
1.9 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2. งำนจัดท ำงบประมำณและบริหำรต้นทุน 
2.1 งานวิเคราะห์ประมาณการรายรับทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

2.1.1 ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านรายรับของมหาวิทยาลัย 
2.1.2 จัดท า/ทบทวนประมาณการรายรับประจ าปี 
2.1.3 จัดท ากรอบประมาณการรายรับล่วงหน้าระยะปานกลาง 

2.2 งานวิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน 
2.2.1 การจัดท าค าขอและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2.2.2 การจัดท างบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
2.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงงบลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2.4 การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจ าปีงบประมาณ 
2.2.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคาร 
2.2.6 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของส านักงบประมาณ 

2.3 งานวิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
2.3.1 การจัดท านโยบายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
2.3.2 การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีและกรอบล่วงหน้าระยะปานกลาง ทุกแหล่งเงิน 
2.3.3 การวิเคราะห์ปรับเพ่ิม-ลดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ระหว่างปี 
2.3.4 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีทุกแหล่งเงินรายได้ 
2.3.1 งานวิเคราะห์ประเมินต้นทุนหลักสูตร/ชุดวิชา/โครงการ/กิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 

2.4 การวิเคราะห์ก าหนดอัตรารายรับ-รายจ่ายของโครงการ/กิจกรรม/รายการ 
2.5 รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (PART) 
2.6 การจัดท าแผนตวามต้องการงบลงทุนที่ส าคัญ  ระยะ 3-5 ปี 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

2.7 งานสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2.8 งานสนับสนุนและติดตามการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
2.9 การพัฒนาระบบงบประมาณ 3 มิติ (การวางแผนงบประมาณ –PL) 
2.10 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. งำนพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรและบริหำรควำมเสี่ยง 

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ เพื่อก าหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดตั้ง การยุบเลิก การ
ก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน 

3.2 การเตรียมโครงสร้างการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3.3 การจัดท าค ารับรองและการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ของการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
3.4 งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
3.5 งานจัดท าแผนและติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปีทั้งของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
3.6 การวางระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
3.7 รายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ คตป. กระทรวงศึกษาธิการ 
3.8 ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย (Change Management) ตลอดจนสนับสนุน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จ 
3.9 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์ 
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาค าแนะน าแก่หน่วยงานในการจัดท าและติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4.2 การวิเคราะหจ์ัดท าและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
4.3 การวิเคราะห์การปรับโอนงบประมาณ การใช้เหลือจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน และการขอใช้งบกลาง 
4.4 การวิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา และน า ในการจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
4.5 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. งำนบริหำรสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและตัดสินใจ 
5.1 การวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
5.2 การวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
5.3 การวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS) 
5.4 การให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านการวางแผนและตัดสินใจ 
5.5 การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบ/โปรแกรมเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการห้องกลยุทธ์ 
5.6 งานดูแลระบบ STOU MIS และสารสนเทศด้านการวางแผนและตัดสินใจ 
5.7 งานปรับปรุง/ดูแลเว็บไซต์และสื่อสารทางออนไลน์ต่าง ๆของกองแผนงานงาน/หน่วยงานภายในกองแผนงาน 
5.8 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

6. งำนบริหำรจัดกำรทั่วไป 
6.1 งานสารบรรณธุรการของกองแผนงาน 
6.2 งานบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน และงานประสานทั่วไปของกองแผนงาน 
6.3 งานจัดท าและติดตามประเมินผลแผนและงบประมาณของกองแผนงาน 
6.4 งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของกองแผนงาน 
6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองแผนงาน 
6.6 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองแผนงาน 
6.7 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกองแผนงาน 
6.8 งานจัดการความรู้ (KM) ของกองแผนงาน 
6.9 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

 

1.4  บุคลำกรของหน่วยงำน 
  14.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนของหน่วยงำน 
  

ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน รวม 
ข้ำรำชกำร  - 6 6 
พนักงำนมหำวิทยำลัย  - 12 12 
ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้  - 7 7 
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (เงินรำยได้) - 4 4 

รวม  29 29 
 

  ที่มำ : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 

 

14.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนของหน่วยงำน 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับ 
กำรพัฒนำ > 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

 
28 คน 

 
28 คน 

 
ร้อยละ 100 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

1.5 สินทรัพย์ของหน่วยงำน 
 

 1.5.1 เทคโนโลยีของหน่วยงำน 
1. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ระบบ CHE QA Online 
6. ระบบ e-Performance 
7. ระบบ e-Social 
8. ระบบ STOU MIS 
9. ระบบ PMIS 
10. ระบบ DSS COST  

           1.5.2 อุปกรณ์ที่ส ำคัญของหน่วยงำน 

  1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

3. เครื่องถ่ายเอกสาร 
4. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

1.6 ผู้รับบริกำรของหน่วยงำน 
 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
1.7 งบประมำณ 

                                                                                                                                            หน่วย  :  บาท 

งบรำยจ่ำย งบประมำณเงินรำยได้ 

งบบุคลำกร 2,125,200.00  

งบด ำเนินงำน 1,215,600.00  

งบลงทุน 17,200.00  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรำยจ่ำยอ่ืน 1,500,000.00  

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,858,000.00  
 

ที่มำ : กองแผนงาน  ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจ าปกีารศึกษา 2557  (กันยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) 

 

1.8 คู่เปรียบเทียบของหน่วยงำน 
  กองแผนงำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
 
1.9  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ ก ำหนดระยะเวลำ  
แล้วเสร็จ 

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

องค์ประกอบที่ 7 :  การบริหารและการ
จัดการ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การสื่อสารในภาพรวมทั่วทั้งหน่วยงานยัง
ไม่เพียงพอ ท าให้การรับรู้ในเรื่องการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ยังมีน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ผู้บริหารกองแผนงาน มีการสื่อสารภายในองค์กร ใน
รูปแบบของการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน และ
หมุนเวียนให้บุคลากรในกองแผนงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชุมทุกครั้ง 
2. ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรเป็น
รายไตรมาส ซึ่งหัวหน้างานในแต่ละงานท าหน้าที่ในการ
รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  
 
 
 

 
 
 

ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

อ้างถึง กผ.1-4(2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อที่ 4.1 
เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 
1 รอบ 1/2558 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ ก ำหนดระยะเวลำ  
แล้วเสร็จ 

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

โอกำสในกำรพัฒนำ 
1.1ควรเพิ่มช่องทาง/รูปแบบการสื่อสารที่
หลากหลายและถึงบุคลากรทุกระดับตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะเรื่องทิศทางและผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในภาพรวม การบริหารความ
เสี่ยง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
อันจะส่งผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 
1.2 ควรเน้นรูปแบบการสื่อสารภายใน
หน่วยงานให้เป็นแบบสองทิศทางมากข้ึน 
1.3 ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภายในหน่วยงานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

3. กองแผนงานส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในประเด็นความรู้ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มสธ. 
ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ.2558 ณห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อ
เติม) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในและสามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 
4. กองแผนงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและแสดงผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน” ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พศ.2558 ณ ห้อง
ประชุมสารศร อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 

ปี 2558 
 
 
 

 
 

 
ปี 2558 

 
 
 
 

 

อ้างถึง กผ5-3 (6) KM : กอง
แผนงานประจ าปีงบประมาณ 
2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับ
หน่วยงาน” 
อ้างถึง กผ13-4(3) บันทึกขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในโครงการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของ
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน” 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557 (กนัยายน 2557-สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  ( ตุลาคม 2557 -กนัยายน 2558) 
  
 

ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557   เพื่อให้สะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา  2557  (กันยายน 2557  -  
สิงหาคม 2558)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก (สกอ.) เป็นหลัก  อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย   
ในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพด้วย 
 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2557  มีดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : กระบวนการ 
รอบการประเมิน   : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  
ความเชื่อมโยง   : สกอ.5.1 (ข้อ4) ระดับคณะ, TQA หมวด 1, TQA หมวด 2 ,สกอ.7.1 (เดิม) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ
หรือด าเนินการไม่ครบ   

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจ
หน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่
หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า และมี
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ (TQA 1.1 ก(2)) 
 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที ่
ก.พ.อ.ก าหนดในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 
วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกอง

แผนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณา
การแผนงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงาน 
ตามท่ีก าหนด รวมทั้งติดตามเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบ

กผ.1-1 (1) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประเภท 
              ผู้บริหาร 
กผ.1-1(2)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
              มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2558 ฉบับรายละเอียดผลผลิต 
              กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์  
              (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 
              (หน่วยงานกองแผนงาน)       
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

งบประมาณ 3 มิติ (AE) และประเมินผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ซึ่งถ่ายทอดลงสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และการ
รายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (e-Performance) และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานตามหน้าที่ก าหนด รอบ 6 
และ 12 เดือน และมีการรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พศ. 2556-2560) ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
กองแผนงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
e-Performance รอบ 6 เดือน และได้รายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558  

2. ด้านบริหารงาน 
บริหารงานภายใต้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบบ Function 

แต่ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยงานบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ OSM (Office of Strategy Management) ซึ่งมอบหมายให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน บูรณาการภารกิจของกองแผนงาน หรือให้บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกองแผนงาน และก ากับดูแล ติดตามให้
ค าแนะน า วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กองแผนงาน รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่

กผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556- 
             2560) ของกองแผนงาน 
กผ.1-1(4) รายงานตัวชี้วัด และข้อมูลการ 
             ด าเนินงานประจ าปี 2558 ผ่านระบบ 
             ติดตามตรวจสอบและประเมินผล (AE)  
             (AERPO3) 
กผ.1-1(5) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
             กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  
             พ.ศ. 2558 
กผ.1-1(6) รายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับ 
             รองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
             งบประมาณ พ.ศ.2558(ระบบ – 
             Performance 
กผ.1-1(7) รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
             ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 
              (พ.ศ. 2556-2560) ประจ าปี 
             งบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ประชุมกรรมการหรือคณท างานต่าง ที่ได้รับแต่งตั้ง 
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้ค าปรึกษาและน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกองแผนงาน รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้

จ่ายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กองแผนงานก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ผู้อ านวยการกองแผนงาน มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า โดยผู้อ านวยการกองแผนงาน มีการลงนามใน
ค ารับรอบการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมทั้ง
รายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการ
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและประเมินผลค ารับรอง 
             การปฏิบัติราชการ e-Performance        
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ 
กผ.1-1(9) บันทึกท่ี ศธ 0522.01(03)/ว 354 ลว. 
             19 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่องแจ้งปรับ 
              ก าหนดปฏิทินการรายงาน 
              ความก้าวหน้าตามค ารับรองการปฏิบัติ 
              ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
              2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
              (ครั้งที่ 2) 
 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/
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2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 
(TQA 1.1 ข(2)) 

            กองแผนงาน มีการก าหนดค่านิยมของหน่วยงานภายใต้การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในกองแผนงาน และได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารกองแผนงาน ในการประชุมครั้งที่  9/2557 ซึ่งก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พศ. 2556-2560) กองแผนงาน ดังนี้  
 

ค่านิยมองค์กร PLAN 
P = Pointer หมายถึง ผู้ชี้น า 
L = Learning หมายถึง ใฝ่เรยีนรู ้
A = Active หมายถึง กระตือรือร้น 
N = Network หมายถึง Network 

 
             โดยผู้อ านวยการกองแผนงาน ได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือ
แสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. การให้แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานของกอง
แผนงานประจ าปี 2558 และการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน
รายบุคคล รอบ 1/2558 

2. การให้แนวทางในการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล และ
การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของงานรายบุคคล รอบ  2/2558 

3. การให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าภาระงานและตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 1/2558  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกอง

กผ.1-2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 
              ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 
              ระเบียบวาระท่ี4 ข้อ 4.1 การพิจารณา 
              แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556- 
              2560) ของกองแผนงาน 
กผ.1-2 (2) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 
กผ.1-2 (3) ประกาศ เรื่องแนวทางในการจัดท า 
              แผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานของกอง 
              แผนงานประจ าปี2558 และการ 
              ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
              รายบุคคล รอบ 1/2558 
กผ.1-2 (4) ประกาศกองแผนงาน เรื่องแนวทางใน 
              การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              รายบุคคล และการประเมินตัวชี้วัด 
              ความส าเร็จของงานรายบุคคล รอบ 
              2/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 
              2558 
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แผนงาน ครั้ง7/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ล าดับที่ 4.1 การพิจารณาภาระงานและ
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลรอบ 1/2558 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนา และเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงานเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการด าเนินงานของกองแผนงานผ่านระบบและ
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (e-Performance) 

6. มีการก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรกองแผนงานเป็นรายไตรมาส  

7. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แผน
ยุทธศาสตร์การเงินอุดมศึกษาและการสร้างกลไกงบประมาณแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ” กับเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจ าปี 2558 ณ 
โรงแรมเดอะริเวอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 
พ.ศ.2558 

กผ.1-2 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2557  
              ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
              ระเบีบบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 การ 
              พิจารณาภาระงานและตัวชี้วัดค ารับ 
              รองการปฏิบัติราชการรายบุคคลรอบ 
              1/2558 
กผ.1-2 (6) ตารางสรุปจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ 
              พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  
              ความสามารถด้านต่างๆ ปีการศึกษา 
              2557 กองแผนงาน 
กผ.1-2 (7) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและ 
              ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              e-Performance        
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ 
 
 
 
 
 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/


28 
 

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

กผ.1-2 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2558  
              ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
              ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อที่ 4.1  
              การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
              หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ 
              ได้รับมอบหมาย ครั้งที่1 (ไตรมาสที่ 1) 
              รอบ 1/2558 
กผ.1-2 (9) บันทึกท่ี ศธ 0522.01(03)/366  
              ลงวันที่  24 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่อง 
              ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
              เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แผน 
              ยุทธศาสตร์การเงินอุดมศึกษาและการ 
              สร้างกลไกงบประมาณแผ่นดินที่มี 
              ประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน (TQA 1.1 ข 
(1),TQA 2.2 ก(3)) 

             ผู้บริหารกองแผนงาน มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกอง
แผนงาน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่จัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง 
ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับ ดังนี้ 
 

กผ.1-3 (1) อ้างถึง กผ.8-1(1) หนังสือเลขที่ ศธ  
              0522.01(03)/ ว 823 ลว. 23 
              กรกฎาคม 
              2558 เรื่องขอความร่วมมือตอบ 
              แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
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1. ประธานประจ าสาขาวิชา/รองประธานประจ าสาขาวิชา/ระดับ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

2. หัวหน้าฝ่าย/เลขานุการส านักและสถาบัน/หัวหน้าเลขานุการกิจ/
หัวหน้างาน 

3. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
   ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ได้น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับ    

ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ 7 : ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

              ผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. 
              ประจ าปี  
กผ.1-3 (2) อ้างถึง กผ.8-1(2) แบบสอบถามความ 
              พึงพอใจของผู้รับบริการของกอง 
              แผนงาน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1 ประธานประจ า 
              สาขาวิชา/รองประธานประจ า 
              สาขาวิชา/ระดับผู้บริหารหน่วยงาน 
กผ.1-3 (3) อ้างถึงกผ.8-1 (3) แบบสอบถามความ 
              พึงพอใจของผู้รับบริการของกอง 
              แผนงานมสธ. ประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558ชุดที่ 2 หัวหน้าฝ่าย/ 
              เลขานุการส านักและสถาบัน/หัวหน้า 
              เลขานุการกิจ/หัวหน้างาน 
กผ.1-3 (4) อ้างถึงกผ.8-1(4) แบบสอบถามความ 
              พึงพอใจของผู้รับบริการของกอง 
              แผนงาน มสธ.ประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 ชุดที่  3 เจ้าหน้าที่ระดับ 
              ปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
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กผ.1-3 (5) อ้างถึง กผ.8-1(5) รายงานผลระดับ 
              คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
              ของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2558 
 

4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน (TQA 1.1 ข(1)) 

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน มีการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากร กองแผนงาน 
ผ่านช่องทางดังนี้ 
             1. ผ่านระบบบริการสารสนเทศ มสธ. 
http://eservice.stou.ac.th/ สารสนเทศหน่วยงาน กองแผนงาน          
เลือกงานยุทธศาสตร์และประเมิน เลือกเว็บไซต์เดิม เลือกงานยุทธศาสตร์และ
ติดตามประเมินผล (OSM 1) เลือกสารสนเทศนโยบาย-ยุทธศาสตร์ 
เลือกแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เลือกหน่วยงาน กผ. 

  2.   ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรกองแผนงานเป็นรายไตรมาส 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 วาระท่ี 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ล าดับที่  
4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) รอบ 1/2558  

กผ.1-4 (1) ระบบบริการสารสนเทศ มสธ.  
http://eservice.stou.ac.th/ 
กผ.1-4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              บริหาร ครั้งที 1/2558 ลงวันที่ 3  
              กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระท่ี 
              4 ข้อที่ 4.1เรื่องการรายงานผลการ 
              ปฏิบัติงานตาม 
              หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ 
              ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1)รอบ 1/2558 
กผ.1-4 (3) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและ 
              ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              e-Performance  
 
 
       

http://eservice.stou.ac.th/
http://eservice.stou.ac.th/
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   3.  ผ่านระบบและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (e-Performance) 

   4.  ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (AE) 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ 
กผ. 1-4 (4) ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และ 
               บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย 
               ลักษณะ 3 มิติ (AE) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS
/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/ind
ex.aspx 
 

5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมา     
ภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผล
การด าเนินงานอย่างชัดเจน (TQA 1.1 ,1.2) 

              ผู้บริหารกองแผนงาน มีการประเมินการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
และบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานกลาง คือศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษาท าหน้าที่เก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้บริหาร เพ่ือให้
ได้ผลการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลการ
ประมาณของผู้อ านวยการกองแผนงาน อยู่ในระดับ 3.78 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้อ านวยการมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่ามีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี ้

1. หลักประสิทธิผล 
มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบและ

กผ.1-5 (1) รายงานผลการประเมินการบริหารตาม 
               หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
               หน่วยงานสนับสนุน  
               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประปี 
               การศึกษา 2557 (กันยายน 2557- 
               สิงหาคม 2558) 
กผ.1-5 (2) อ้างถึง กผ.1-2 (8) รายงานการประชุม 
              คณะกรรมการบริหารกองแผนงาน  
              ครั้งที่ 1/2558  
              ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
              ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อที่ 4.1  
              การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
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ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี e-Performance  รอบ 6 9 
และ 12 เดือน และรายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

2. หลักประสิทธิภาพ 
 มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

3. หลักการตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทาลัย

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม 
พันธกิจของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัดล าดับที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน กองแผนงาน  ผ่านระบบและ
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี e-Performance ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 
 
 
 
 

              หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ 
              ได้รับมอบหมาย ครั้งที่1 (ไตรมาสที่ 1) 
              รอบ 1/2558 
กผ.1-5 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2558  
              ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  
              ระเบียบวาระท่ี 1 ข้อที่ 1.1  
              การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
              หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่ 
              ได้รับมอบหมาย ของแต่ละงานใน 
              ภาพรวม 
กผ.1-5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              กลั่นกรองพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
              ของกองแผนงาน ครั้งที่1/2558  
              ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 
              ระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 
              การพิจารณาขอปรับเกณฑ์ค ารับรอง 
              รายบุคคล รอบ 1/2558 
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 นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
- เรื่องแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ (ร่าง) นโยบาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัยประจ างบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
เรื่องขอให้น าเอกสารความเสี่ยง ฯ เสนอที่ประชุมประสาน

นโยบาย ครั้งที่ 26/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  ผ่าน

ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ (AE)  และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ e-Performance) รายงานการประเมินตนเองของกอง
แผนงานประจ าปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ CHE QA Online  รายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผ่านระบบและประเมินผลค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี e-Performance  

 
 
 
 

กผ.1-5 (5) อ้างถึง กผ.1-2 (6) ตารางสรุปจ านวน 
              บุคลากรที่ได้รับการ 
              พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  
              ความสามารถด้านต่างๆ ปีการศึกษา 
              2557 กองแผนงาน 
กผ.1-5 (6) แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 3:  
              ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย 
              ตัวชีว้ัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
              ของหน่วยงาน กองแผนงาน 
กผ.1-5 (7) อ้างถึง กผ.1-1(4) รายงานตัวชี้วัด  
              และข้อมูลการ 
              ด าเนินงานประจ าปี 2558 ผ่านระบบ 
              ติดตามตรวจสอบและประเมินผล (AE)  
              (AERPO3) 
กผ.1-5 (8) อ้างถึง กผ.1-1(6) รายงานการปฏิบัติ 
              ราชการตามค ารับ 
              รองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ.2558(ระบบ – 
             Performance 
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5. หลักความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

อย่างตรงไปตรงมา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์กองแผนงาน เช่นประกาศหลักเกณฑ์
การพิจารณา การเลื่อนขั้นเงนิเดือน ค่าจ้างของบุคลากร  

6. หลักการมีส่วนร่วม 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่าง ๆ  

ของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนบุคลากร 
ประเภทต่าง ๆ เชน่การแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนน 
วิเคราะห์และรวบรวมคะแนนของตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ส่งให้คณะท างานกลัน่กรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

7. หลักการกระจายอ านาจ 
มีการมอบหมายอ านาจให้หัวหน้างานและบุคลากรเข้าประชุมแทน

ผู้อ านวยการกองแผนงานและคณะท างานต่าง ๆ  
8. หลักนิติธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบงัคับ  

ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์สว่นรวมเปน็ส าคัญ 
9. หลักความเสมอภาค 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมี 

แนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดสทิธิให้บุคลากรทุก

กผ.1-5 (9)  รายงานการประเมินตนเองของกอง 
               แผนงานประจ าปีการศึกษา 2557  
               ผ่านระบบ CHE QA Online 
กผ.1-5 (10) ประกาศกองแผนงาน เรื่องอัตราร้อย 
                ละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
กผ.1-5 (11) ใบเวียนแจ้งการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น 
                กรรมการย่อยในการกลั่นกรองผล 
                การปฏิบัติงานของกองแผนงานรอบ 
                ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
กผ.1-5 (12) ตัวอย่างการมอบหมายงานให้เข้า 
                ประชุมแทน เรื่อง การพิจารณาเลื่อน 
                ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ างบประมาณ 
                แผ่นดินประจ าปี 2558 
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คนแสดงความคิดเห็นเทา่เทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง เช่น คัดเลือกตัวแทน
บุคลากรประเภทตา่ง ๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และ

มีฉันทามติร่วมกันในการเสนอชือ่ฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ในการ
ประชุมของหน่วยงาน 
 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2558 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : กระบวนการ 
รอบการประเมิน   : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 -  ก.ย. 58)  
ความเชื่อมโยง   : สกอ.5.1 (ข้อ1) ระดับคณะ, TQA หมวด 1, TQA หมวด 2 ,สกอ.1.1 (เดิม) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ
หรือด าเนินการไม่ครบ   

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการ
วิเคราะห์/ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายในและภายนอก
ของหน่วยงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์และ/
หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผา่นมาของ
หน่วยงานโดยเชื่อมโยงกับวิสยัทัศน์ของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ดา้นผลผลิต (Output) และ/

             กองแผนงาน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้บริหารของกองแผนงาน ในการประชุมคร้ังที่ 9/2557  
ระเบียบวาระที่  4 : เรื่องที่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ล าดับที่  4.1 การ
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (พ.ศ. 2556 -2560) ซึ่งกองแผนงานได้
ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix  
ทั้งนี้กองแผนงานได้มีการถ่ายทอด Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

กผ.3-1 (1)  อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 
กผ.3-1(2)  อ้างถึงกผ.1-2 (1) รายงานการประชุม 
              คณะกรรมการ 
              ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 
              ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 
              ระเบียบวาระท่ี4 ข้อ 4.1 การพิจารณา 
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หรือผลลัพท์ (Outcome) และค่าเป้าหมาย และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
(TQA 1.1 ก(1),2,1) 
 
 
 

ระดับมหาวิทยาลัย ลงสู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกองแผนงาน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมทั้งได้ก าหนดตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิต (Output) ผลลัพท์ (Outcome) ค่าเป้าหมายบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและวิจัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 

              แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556- 
              2560) ของกองแผนงาน 
กผ.3-1 (3) แบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT   
กผ.3-1 (4) การจัดท ากลยุทธ์ TOWS Matrix  
              (ภาพรวม กองแผนงาน) 
กผ.3-1 (5) ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับ
ฝ่าย/งานหรือระดับบุคลากร (TQA 2.2 ก (1),(2) 
 

           กองแผนงาน มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี         
(พ.ศ. 2556-2560)  มาสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของกองแผนงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กอง
แผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งก าหนดโครงการ
ยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 กองแผนงานจะเน้นการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้าน
การพัฒนาองค์กร โดยมีการเน้นพันธกิจของกองแผนงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผลโดยเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้ง

กผ.3-2 (1) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 
กผ.3-2 (2) อ้างถึง กผ.1-1(2)  แผนปฏิบัติราชการ 
              ประจ าปีของ 
              มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2558 ฉบับรายละเอียดผลผลิต 
              กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์  
              (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 
              (หน่วยงานกองแผนงาน)       
กผ.3-2 (3) อ้างถึง กผ.1-1(5) ค ารับรองการปฏิบัติ 
              ราชการกองแผนงาน ประจ าปี 
              งบประมาณ  
              พ.ศ. 2558 
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องค์กร เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาโครงนร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม 

ทันสมัย และคล่องตัว 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการวางแผน

และตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ทั้ งนี้ กองแผนงานมีการถ่ายทอดตัวชี้ วัดความส าเร็จ  ระดับ
เป้าประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการยุทธศาสตร์ ลงสู่การ
ปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกอง
แผนงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงาน ลงสู่ระดับงาน และ
รายบุคคล โดยผ่านระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
ผู้อ านวยการกองแผนงานกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน  
และบุคลากรมีการถ่ายทอดจากผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจ าปี 

กผ.3-2 (4) ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
              กองแผนงาน ผ่านระบบ  
              e-Performance 
กผ.3-2 (5) ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2558 รอบ 1(ตค.57-มีค.58) 
              กลุ่มข้าราชการ 
กผ.3-2 (6) ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2558 รอบ1 (ตค.57-มีค.58)  
              กลุ่มพนักงาน 
กผ.3-2 (7) ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2558 รอบ1 (ตค.57-มีค.58)  
              กลุ่มลูกจ้างประจ า 
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3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน และ /หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา (TQA 2.2 ก (5) 

      กองแผนงาน มกีารด าเนินงานตามพันธกิจ ของกองแผนงาน      
(ตามข้อ 2) ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น      
2 ลักษณะ คือภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานงาน (ประจ า-สนับสนุนยุทธศาสตร์) ดังนี้ 

1.  ภารกิจพื้นฐาน (ประจ า-สนับสนุนยุทธศาสตร์) 
กองแผนงานด าเนินงานในส่วนของภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า  

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการสนับสนุน
ด้านนโยบายและแผน รหัสผลผลิต พ.1.1.18 โดยผลผลิตนี้มีกิจกรรมหลัก 
จ านวน 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1.  สนับสนุนงานด้านแผนและงบประมาณ 
2.  สนับสนุนการพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ 
3.  สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4.  สนับสนุนและอ านวยการวางแผนและพัฒนาระบบงาน 
ทั้งนีใ้นแต่ละกิจกรรมหลักจะมีกิจกรรมย่อยที่มีเป้าหมายการ

ด าเนินงานจ าแนกเป็นรายไตรมาส(4ไตรมาส)และมีงบประมาณสนับสนุน
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

2.   โครงการยุทธศาสตร์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองแผนงานมีการด าเนินงานตาม

โครงการยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนงานเพื่อรองรับการ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ มีจ านวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการปรับโครงสร้าง

กผ.3-3 (1)  อ้างถึง กผ.1-1(2)  แผนปฏิบัติราชการ 
              ประจ าปีของ 
              มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2556 ฉบับรายละเอียดผลผลิต 
              กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์  
              (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 
              (หน่วยงานกองแผนงาน)  
กผ.3-3 (2) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและ 
              ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
              e-Performance        
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/  
กผ.3-3 (3)  อ้างถึง กผ. 1-4 (4) ระบบงบประมาณ 
               พัสดุ การเงิน และ 
               บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย 
               ลักษณะ 3 มิติ (AE) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS
/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/ind
ex.aspx 
   
 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OCS/3D_Accounting/3D_Accounting/Site3D/index.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

และกระบวนงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ รหัสผลผลิต พ 
2.1.4 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
มีจ านวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
รหัสผลผลิต พ 2.1.6 
           3.   โครงการการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ
และระดับผู้บริหาร มีจ านวน 1 ผลผลิต คือผลผลิตการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและตัดสินใจระดับผู้บริหาร รหัสผลผลิต พ2.1.10 

ทั้งนี้ ในแต่ละผลผลิตของโครงการ จะมีการด าเนินงานตามกิจกรรม
หลักและกิจกรรมย่อย ที่มีเป้าหมายการด าเนินงานจ าแนกเป็นรายไตรมาส  
(4 ไตรมาส) และมีงบประมาณสนับสนุนจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

      กองแผนงาน มีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติประจ าปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance  รอบ 6,9 และ 12 
เดือน และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
พร้อมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานได้รายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ในแต่ละรอบตาม
ก าหนดการ ดังนี้ 

 

กผ.3-3 (4) อ้างถึงกผ.1-1(9) บันทึกท่ี ศธ 
              0522.01(03)/ ว 354 ลว. 
             19 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่องแจ้งปรับ 
              ก าหนดปฏิทินการรายงาน 
              ความก้าวหน้าตามค ารับรองการปฏิบัติ 
              ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
              2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
              (ครั้งที่ 2) 
กผ.3-3 (5)  บันทึกที่ ศธ.0522.01(03)/ว 975 ลว.10 
               กันยายน พ.ศ.2558 เร่ืองปรับก าหนดการ 
               การน าเสนอรายงานความก้าวหนา้การ 
               ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
               2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ครั้งที่ 1  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2558  รอบ 6 เดือน (ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558) 
ครั้งที่ 2  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
            พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา (TQA 2.2 ก (5) 

        เมื่อได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงานระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมาได้ครบปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 22558 กองแผนงาน จึงได้มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และรายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance  รอบ 9 12 
เดือน และรายงานด้วยวาจาต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการ
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 

 กผ.3-4 (1) อ้างถึง กผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 
กผ.3-4 (2) อ้างถึง กผ.1-1(7) รายงานการติดตาม 
              และประเมินผลแผน 
              ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 
              (พ.ศ. 2556-2560) ประจ าปี 
              งบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน 
กผ.3-4 (3) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบบติดตามและ 
              ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
               e-Performance        
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/ 
 
 
 
 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/


42 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

กผ.3-4 (4) อ้างถึง กผ.3-3 (5)  บันทึกที่ ศธ. 
               0522.01(03)/ว 975 ลว.10 
               กันยายน พ.ศ.2558 เรื่องปรับ 
               ก าหนดการการน าเสนอรายงาน 
               ความก้าวหน้าการ 
               ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
               2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ในปีถัดไป (TQA 2.2 ก (2) 
 
 
 
 
 
 
 

           กองแผนงาน มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเรื่องต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 
9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณา ล าดับที่ 4.1 การพิจารณาแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560) ของกองแผนงาน มาใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน ตั้งแต่การทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ปรับเพิ่ม/ลดโครงการยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ท่ี 1.1   

 ปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1.1-2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ประจ าปี) 
 
 

กผ.3-5 (1) อ้างถึง กผ.1-1(7) รายงานการติดตาม 
              และประเมินผลแผน 
              ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 
              (พ.ศ. 2556-2560) ประจ าปี 
              งบประมาณ 2558 ของกองแผนงาน 
กผ.3-5 (2) อ้างถึง กผ.1-2 (1) รายงานการประชุม 
              คณะกรรมการ 
              ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 
              ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 
              ระเบียบวาระท่ี4 ข้อ 4.1 การพิจารณา 
              แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2556- 
              2560) ของกองแผนงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 1.2-1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

 ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการที่ 2 โครงการพัฒนา
ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

 ควรตัดตัวชี้วัดเรื่องจ านวนการติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเป็นรายไตรมาส และตัวชี้วัดเรื่องมี
การจัดท าโครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร เนื่องจากตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นขั้นตอนและกระบวนการท างานที่อยู่ในตัวชี้วัดที่ 1.2-1 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และโครงการที่ 2 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

 ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5  ปี (เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย
สิ้นแผน)ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกองแผนงานมากยิ่งข้ึน 
จากเดิมเป้าหมายในปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 80 ปรับเป็นร้อยละ 
60 

 

กผ.3-5 (3) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการคาดการณ์ผลการด าเนนิการ (Performance 
Projection) ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการทีส่ าคัญ
ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกบั
หน่วยงานในระดบัที่เทียบเคียงกันได้ (TQA 2.2 ข) 
 
 
 

               กองแผนงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance 
Projection) ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญของกองแผนงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) กอง
แผนงาน และแผนยุทธ์ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ฉบับปรับปรุง 
ซึ่งมีผลการด าเนินการที่เคียงกันได้ในตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารความเสี่ยง ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 (พ.ศ.2554-2558) ฉบับ
ปรับปรุง โดยมีการเปรียบเทียบกับ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน (พ.ศ.2556-256 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่
ดี   
               เมื่อพิจารณาแล้วในตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร
ความเสี่ยง”พบว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้ในปี พ.ศ.2555-2557 เพราะวัด
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมือนกัน และในปี พ.ศ. 2558 – 2559 กอง
แผนงาน มสธ. ได้ยกระดับการวัดในเชิงคุณภาพ เพ่ือรองรับตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ 

- ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน 
- ด้านความปลอดภัย 

กผ.3-6 (1) ตารางการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
              ของกองแผนงาน 
กผ.3-6 (2) กราฟแสดงรูปที่ 1 การคาดการณ์ผล 
              การด าเนินการตัวชี้วัด “ระดับ 
              ความส าเร็จของระบบบริหาร 
              ความเสี่ยง กองแผนงาน มสธ.เทียบ 
              กับ  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัย 
              มหาสารคาม 
กผ.3-6 (3) แผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 5 ปี  
              ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) 
กผ.3-6 (4) อ้างถึงกผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
              (พ.ศ. 2556-2560) ของกองแผนงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2558- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
- ความเสี่ยงตามบริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 
- หรือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 
 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2558 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  

 

5 
ผลการด าเนินงาน 6ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : กระบวนการ 
รอบการประเมิน   : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 -  ก.ย. 58)  
ความเชื่อมโยง   : สกอ.5.1 (ข้อ3) ระดับคณะ, TQA หมวด 2.2 ก (3), TQA หมวด 6 ,สกอ.7.4 (เดิม) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ
หรือด าเนินการไม่ครบ   

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

            กองแผนงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการกองแผนงานเป็นประธานกรรมการ และบุคลากร
ในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ     
 

กผ.4-1(1)  ค าสั่งกองแผนงาน ส านักงาน 
              อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
              ที่ 2326/2557 เรื่องแต่งต้ัง 
              คณะกรรมการควบคุมภายในและการ 
              บริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่         

4 สิงหาคม พ.ศ. 2557     
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ 

-ด้านการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงาน 
-ด้านความปลอดภัย 
-ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
-ความเสี่ยงตามบริบทอ่ืน ๆ  
 ของหน่วยงาน 
- หรือตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 

            กองแผนงาน มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการเวียงแจ้งขอให้ด าเนินการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของกองแผนงาน โดยครอบคลุมสาระ
ความเสี่ยง 5 ด้าน คือ 1) การเงินและงบประมาณ  2) กลยุทธ์ 3) นโยบาย    
4) การปฏิบัติงาน และ 5) เหตุการณ์ภายนอก  โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้
ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ กองแผนงาน ดังนี้             
    

ระบบความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง ครอบคลุมสาระ 
ความเสี่ยง 

ระบบที่ 7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม 
ข้อ 7.3 - การใช้จ่ายงบประมาณ

แผ่นดินเพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมยังไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ด้านกลยุทธ์ 

ข้อ 7.4 - การประเมินการบริการ
วิชาการแก่สังคม ขาดความ
ชัดเจน ด้านการน าความรูไ้ป
ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน 

- ด้านกลยุทธ์ 

กผ.4-2 (1) ใบเวียนแจ้ง เรื่อง “จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558             
ลว. 2 กค.58 

กผ.4-2 (2) บันทึกส่งแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ลว. 15 กค.58  

กผ.4-2 (3)  แผนบริหารความเสี่ยงและการ   
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2558  

               (แบบ บสน.1) 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบความ

เสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง ครอบคลุมสาระ     

ความเสี่ยง 
ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อ 9.1 - ความไม่ชัดเจนของวิธีการ/

แนวทางในการด าเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างการบรหิาร
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

- ด้านนโยบาย 
- ด้านการปฏิบัติงาน 

 - การด าเนินการปรับโครงสร้าง
ฯ ในแต่ละโครงการไม่
สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 

- ด้านการปฏิบัติงาน 

 - ความร่วมมือของหน่วยงาน
ในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อ
การปรับโครงสร้าง ฯ และ
ระบบงาน 

- ด้านการปฏิบัติงาน 

 - ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงสร้าง
การบริหารหน่วยงานฯ มา
ก่อน 

- ด้านกลยุทธ์ 
- ด้านการปฏิบัติงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบความ

เสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง ครอบคลุมสาระ 

ความเสี่ยง 
ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อ 9.2 - การชี้แจงให้หน่วยงานรับรู้

รับทราบถึงความส าคัญของ 
Corporate Risk ยังมีน้อย 

- ด้านการปฏิบัติงาน 
 

ข้อ 9.3 - ไม่มผีู้รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการด าเนินงาน 

- ด้านกลยุทธ์ 

ข้อ 9.4  - หน่วยงานไมส่ามารถ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัต ิ

- ด้านการปฏิบัติงาน 

 - การก าหนดตัวช้ีวัดและคา่
เป้าหมายที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

- ด้านการปฏิบัติงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบความ

เสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง ครอบคลุมสาระ 

ความเสี่ยง 
ระบบที่ 13 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญช ี
ข้อ 13.1 - หน่วยงานไม่มีการจัดท า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบลงทุนเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

- ด้านการปฏิบัติงาน 
 

ระบบที่ 15 ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ 

ข้อ 15.1 - โครงการทีส่่งเสริมการพัฒนา
ปรับปรุง บ ารุงรักษาภูมิทัศน์
และอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อ
การท างานและการเรียนรูไ้ม่
เป็นตามแผน 

- ด้านการปฏิบัติงาน 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการจัดท าแผน
และ/หรือมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และมีการด าเนินการ
ตามแผนและ/หรือมาตรการนั้น รวมทั้ง
จัดส่งรายงานตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 

           คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองแผนงาน
ได้น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและ
ผลกระทบความเสี่ยงทั้งก่อนการด าเนินการ และประมาณการภายหลัง
ด าเนินการ ก่อนน าผลการวิเคราะห์มาจัดอันดับของปัจจัยความเสี่ยงในแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองแผนงาน ซึ่งมีเกณฑ์การจัดอันดับ
ความเสี่ยง ดังนี้ 
 

กผ.4-3 (1) อ้างถึง กผ.4-2 (3)  แผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน ประจ างบประมาณ พ.ศ. 
2558 (แบบ บสน.1) 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

       - ค่าระดับความเสี่ยงที่   15 16  20 25    คือ  ระดับสูง 
       - ค่าระดับความเสี่ยงที่   6   8  9 10 12   คือ  ระดับปานกลาง 
       - ค่าระดับความเสี่ยงที่   1   2  3   4  5    คือ  ระดับต่ า 

             ภายหลังจากการได้ผลการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงในข้อ 3  กองแผนงานได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภท
ตามหลัก  4 T (Take Threat  Transfer และ Terminate) รวมทั้งก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายใน ในการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และมีการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
             ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
(บสน.2) เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา ก่อนการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ และจัดส่งแผนบบริหารความเสี่ยง ฯ พร้อมรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไปยังงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและ 
บริหารความเสี่ยง กองแผนงาน และรายงานผ่านระบบประเมินติดตามและ
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ (e-Performance) รอบ 9 และ 12 
เดือนดังนี้  
 

กผ.4-3 (2) แบบรายงานการปฏิบัติตามแผน 
              บริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
              ภายใน ระดับหน่วยงาน   
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
              (แบบ บสน.2) 
กผ.4-3 (3) อ้างถึง กผ.4-2 (2) บันทึกส่งแผน 
              บริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
              ลว. 2 กค.58  
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 รอบ   9 เดือน  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 รอบ 12 เดือน  เมื่อวันที่ 24 กันยายน   พ.ศ. 2558 

4. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้
ของแผนโดยมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

             กองแผนงาน มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม (บสน.1) แผนบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (บสน.2)  โดยเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา ก่อนการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ผ่าน
ระบบประเมินติดตามและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ             
(e-Performance) รอบ 9 และ 12 เดือน ในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดล าดับที่ 10 : ระดับความส าเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและ
แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ก8) และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี 
และรองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและวิจัย  พร้อมกับหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ในแต่ละรอบตามก าหนดการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

กผ.4-4 (1) อ้างถึง กผ.4-3 (2) แบบรายงานการ 
              ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
              และการควบคุมภายใน ระดับ 
              หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.2)            
              รอบ 9 เดือน   
กผ.4-4 (2) หนังสือที่ ศธ.0522.01(03)/ว843  
              ลว.29 กค.58 เรื่องขอแจ้งก าหนดการ 
              จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและ 
              การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
              (บสน.1) และรายงานผลการ 
              ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
              ฯ ของหน่วยหน่วยงาน ประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน.2) 
              รอบ 9 เดือน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
ครั้งที่ 1  รายงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 
            หนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผล 
            การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  

 รอบ 9  เดือน  (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
ครั้งที่ 2  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
            พ.ศ. 2558  

 รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2558) 

กผ.4-4 (3 ) หนังสือที่ ศธ.0522.01(03)/ว975  
              ลว.10 กค.58 เรื่องปรับก าหนดการ 
              น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการ 
              ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน รอบ 
              12 เดือน 
กผ.4-4 (4) อ้างถึง กผ.1-1(8) ระบบติดตามและ 
              ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติ 
              ราชการ e-Performance  
               

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

            กองแผนงาน ได้น าจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขจากผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ในระบบที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

กผ.4-5 (1) อ้างถึง กผ.4-4 (1) แบบรายงานการ 
              ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
              และการควบคุมภายใน ระดับ 
              หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2558 (แบบ บสน.2)            
              รอบ 12 เดือน   
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ระบบท่ี 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป 

- บุคลากรงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยงยังมี
ความรู้ความเข้าใจน้อยในการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารหน่วยงาน ฯ 

- สรรหาหรือก าหนดผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการด าเนินการ 

- ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง 
ๆ ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อความรับผิดชอบข้อมูล

ต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาใช้ให้ชัดเจนโดยมีรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
เข้าร่วมเพื่อก าหนดเป็นเชิงนโยบาย 

- การประเมินโอกาสและผลกระทบบางปัจจัยการประเมินได้เพียง
รอบเดียว คือ ทั้งปี เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นอาจไม่สะท้อนความเป็น
จริงทั้งหมด ยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม.2558 เป็นผล
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน ที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้เพียง 17 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 69 ตัวชี้วัดในรอบท้ังปี ดังนั้น
คะแนนประเมินโอกาสและผลกระทบในรอบนี้ (9 เดือน) จึง

กผ.4-5 (2) บันทึกขอข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือ
รายงานผลในระบบ e-Performance 
รอบ 12 เดือน 

กผ.4-5 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและการ 
              การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
              (บสน.1)  
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

มากกว่าความเป็นจริง 
- การก าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการควรให้สอดคล้องกัน และอยู่

ในช่วงเวลาที่เห็นผลในรอบประเมินเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
มาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนปี 58 ส่วนใหญ่เพื่อรอบรับการ
ด าเนินงานส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะพบปัญหาเมื่อต้องประเมินโอกาส
และผลกระทบกับมาตรการที่ไม่สะท้อนความส าเร็จซึ่งกันและกัน 

- ควรมีการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารหน่วยงาน ฯ ให้บุคลากรงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและ
บริหารความเสี่ยง 

ระบบท่ี 15 ระบบการักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ 
 จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป 

- งานอาคารสถานที่ไม่สามารถด าเนินการจัดท าร่าง TOR แผน
แม่บททางกายภาพ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามความต้องการของ
คณะกรรมการวางผังกายภาพ ฯ ของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นที่
จะต้องปรึกษาหารือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวางผัง ฯ โดยตรง
มาด าเนินการทบทวน/เขียน TOR 

- คณะกรรมการวางผังแม่บททางกายภาพ มสธ. มีภารกิจ
ค่อนข้างมาก ท าให้การจัดประชุมเพ่ือวางนโยบายและติดตามงาน
ฯ จึงท าได้อย่างไม่ต่อเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

- ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณการจัดจ้างเขียน TOR ได้ทันตามก าหนด  

 ข้อเสนอแนะ 
- การเขียนร่าง TOR การวางผังแม่บททางกายภาพของ

มหาวิทยาลัย จ าเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน
การวางผังฯ โดยตรง หรือ Outsource บริษัทภายนอก แต่ขาด
การประสานงานกับท่ีปรึกษาผู้รับจ้างเขียน TOR ท าให้งานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผน 

- ที่ปรึกษาได้จัดส่ง ร่าง TOR ให้กับมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่
สมบูรณ์ ตลอดจนคณะกรรมการวางผัง ฯ ของมหาวิทยาลัย มีการ
เพ่ิมเติมรายละเอียดในร่าง TOR จึงท าให้ ที่ปรึกษาไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ทันตามก าหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนด
ขอบเขตการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

- การตั้งคณะท างานของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
และประสานงานกับที่ปรึกษา ฯ ควรให้ทุกหน่วยงาน ฯ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และควรเป็นผู้ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจหรือการให้ข้อมูลของหน่วยงานตนเอง เพ่ือให้ที่ปรึกษา ฯ 
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

          และน าไปใช้ในการปรับแผนหรือการวิเคราะห์เสี่ยงในปีถัดไป และ
น ามาปรับปรุงในระบบที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมปีัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้
ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ กองแผนงาน ดังนี้ 
 

ระบบความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง ครอบคลุมสาระ 
ความเสี่ยง 

ระบบที่ 7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม 
ข้อ 7.3 - การใช้จ่ายงบประมาณ

แผ่นดินเพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมยังไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ด้านกลยุทธ์ 

ข้อ 7.4  - การประเมินการบริการ
วิชาการแก่สังคม ขาดความ
ชัดเจน ด้านการน าความรูไ้ป
ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน 

- ด้านกลยุทธ์ 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 

ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อ 9.1 - ความไม่ชัดเจนของวิธีการ/

แนวทางในการด าเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างการบรหิาร
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

- ด้านกลยุทธ์ 

 - การด าเนินการปรับโครงสร้าง 
ฯ ในแต่ละโครงการไม่
สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 

- ด้านกลยุทธ์ 

 - ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมตี่อการจดั
โครงสร้างการบรหิาร
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน
และอนาคตลดลง 

- ด้านการปฏิบัติงาน 

ข้อ 9.2 - หน่วยงานยังมีความรูค้วาม
เข้าใจในการจัดท าหลักเกณฑ์
การให้คะแนนโอกาสและ
ผลกระทบ 

- ด้านนโยบาย 
- ด้านการปฏิบัติงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
ระบบที่ 9 ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อ 9.3 - ไม่มผีู้รับผิดชอบด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการด าเนินการ 

- ด้านกลยุทธ์ 
- ด้านนโยบาย 

ข้อ 9.4 - หน่วยงานไมส่ามารถเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัต ิ

- ด้านการปฏิบัติงาน 

ระบบที่ 15 ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ 

ข้อ 15.1  - การจัดท าแผนแม่บททาง
กายภาพของมหาวิทยาลยัไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

- ด้านโยบาย 
- ด้านการปฏิบัติงาน 
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ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2558 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : กระบวนการ 
รอบการประเมิน   : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 -  ก.ย. 58)  
ความเชื่อมโยง   : สกอ.5.1 (ข้อ5) ระดับคณะ, TQA หมวด 4.2 ก, สกอ.7.2 (เดิม) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ
หรือด าเนินการไม่ครบ   

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

 1.1 กองแผนงาน  ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 
9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน” ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พศ.2556-2560) กองแผนงาน พันธกิจที่ 1 : พัฒนา
ระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การติดตามและประเมินผลที่
ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นหลักการบริหารกิจการเมืองที่ดี ประเด็น

กผ.5 -1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2557 
เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ วาระท่ี 3 
กผ.5 -1(2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-
2560) ของกองแผนงาน หน้าที่ 5 ของพันธกิจ
ที่ 1 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง เป้าประสงค์ท่ี 2.2 : เพ่ือ
เพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรกองแผนงานให้มีความรู้ ความสามารถท่ี
หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มสธ. ตัวชี้วัดที่ 2.2-3 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) พันธกิจที่ 5 : พัฒนาองค์กรสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างความ
เข้มเข็งของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กรและมุ่งสู่เป็น
สากล – Our STOU Cultureเป้าประสงค์ท่ี 8.1 : มีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

  2.1 กองแผนงาน ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตาม
ประเด็นความรู้ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน” 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 23 คน ประกอบด้วย 

- งานยุทธศาสตร์และประเมินผล จ านวน 5 คน 

- งานจัดท างบประมาณและบริหารต้นทุน จ านวน 13 คน 

- งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 คน 

- งานบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ จ านวน 2 คน 

กผ.5 -2 (1) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กอง
แผนงานงาน  
กผ.5 -2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารกองแผนงาน    ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2557 
เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ วาระท่ี 3 
 

เกณฑ์%202/5-2%20(2)/รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงานครั้งที่9-57%20วันที่%2019%20ธ.ค.%2057.pdf
เกณฑ์%202/5-2%20(2)/รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงานครั้งที่9-57%20วันที่%2019%20ธ.ค.%2057.pdf
เกณฑ์%202/5-2%20(2)/รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงานครั้งที่9-57%20วันที่%2019%20ธ.ค.%2057.pdf
เกณฑ์%202/5-2%20(2)/รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกองแผนงานครั้งที่9-57%20วันที่%2019%20ธ.ค.%2057.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้ทักษะของผู้มี 
    ประสบการณ์ตรง(Tacit Knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

  3.1 กองแผนงาน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 
     1.) ประเด็นความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี 
สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับ
หน่วยงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พศ. 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ 
ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6  
     2.) ผู้มีประสบการณ์ตรงมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 1 ท่าน 
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ 
     3.) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 32 ราย 
     4.) มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ให้
กลุ่มเป้าหมายตาม ข้อ 2 โดยเผยแพร่ผ่าน website กองแผนงาน งาน
นโยบายและยุทธศาสตร์  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/i
ndex.htm 
 
 

กผ.5 -3 (1) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กอง
แผนงานงาน  
กผ.5 -3 (2) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กับการจัดท าความ
เชื่อมโยง” 
กผ.5 -3 (3) เอกสารวิชาการประกอบการ
บรรยาย เรื่อง “รู้ แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
การแข่งขัน”  
กผ.5 -3 (4) เอกสารวิชาการประกอบการ
บรรยาย เรื่อง “Strategic Performance 
Management” 
กผ.5 -3 (5) บันทึกความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรม 
กผ.5 -3 (6) KM:กองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ระดับหน่วยงาน” 
 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
เกณฑ์%203/5-3%20(1)/รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
เกณฑ์%203/5-3%20(1)/รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
เกณฑ์%203/5-3%20(1)/รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(1)/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20(File%20อ.เทพ).ppt
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(1)/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20(File%20อ.เทพ).ppt
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(1)/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20(File%20อ.เทพ).ppt
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(2)/1.%20รู้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการแข่งขัน.pdf
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(2)/1.%20รู้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการแข่งขัน.pdf
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(2)/1.%20รู้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการแข่งขัน.pdf
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(3)/Strategic.pdf
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(3)/Strategic.pdf
file:///C:/Users/PRPLKARI/Desktop/กล่อง%2058/1%20กล่องงานประกัน/QA%202556/เล่มรายงาน%20QA%2057/เกณฑ์%204/5-4%20(3)/Strategic.pdf
เกณฑ์%203/5-3%20(2)/ตัวอย่างบันทึกความรู้.pdf
เกณฑ์%203/5-3%20(2)/ตัวอย่างบันทึกความรู้.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OP
R/Planning/pl_6/policy/index.htm 
กผ.5-3 (7) บันทึกเวียนแจ้งบุคลากรกอง
แผนงาน “เอกสารเผยแพร่รายงานสรุป
ประเด็นความรู้ เรื่องการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระดับหน่วยงาน” 
กผ.5-3 (8) ผลการประเมินโครงการของ
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน เรื่อง “การ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge)  

  4.1 กองแผนงาน มีการรวมรวมและจัดเก็บความรู้ตามประเด็นความรู้ ” 
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน” จากผู้มีประสบการณ์ตรง 
ท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์    บุณยรัตพันธ์ และเอกสาร
วิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง “รู้ แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือการ
แข่งขัน” โดย รองศาสตรจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอกสารวิชาการประกอบการ
บรรยาย  เรื่อง “Strategic Performance Management” โดย คุณธีร
เสฎฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาอิสระ เลขท่ี B3189 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง 
  4.2 มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี ที่มีอยู่ในตัว
บุคลากรของหน่วยงานและจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนเพ่ือจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 และประกาศเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง 
“การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
พ.ศ.2558 
  4.3 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 
ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระดับหน่วยงาน” ผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.
2558 

กผ.5 -4 (1) อ้างถึง กผ 5-3 (2) เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กับการจัดท าความเชื่อมโยง” 
กผ.5 -4 (2) แหล่งเรียนรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
กผ.5 -4 (3) อ้างถึง กผ 5-3 (4) เอกสาร
วิชาการประกอบการบรรยาย เรื่อง “Strategic 
Performance Management”  
กผ.5 -4 (4) แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน” 
กผ.5 -4 (5) อ้างถึง กผ. 5-3 (6) KM:กอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 เรื่อง 
“การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี 
สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน” 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OP
R/Planning/pl_6/policy/index.htm 
 

เกณฑ์%204/5-4%20(1)/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20(File%20อ.เทพ).ppt
เกณฑ์%204/5-4%20(1)/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20(File%20อ.เทพ).ppt
เกณฑ์%204/5-4%20(1)/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20(File%20อ.เทพ).ppt
เกณฑ์%204/5-4%20(2)/1.%20รู้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการแข่งขัน.pdf
เกณฑ์%204/5-4%20(3)/Strategic.pdf
เกณฑ์%204/5-4%20(3)/Strategic.pdf
เกณฑ์%204/5-4%20(3)/Strategic.pdf
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
   4.4 กองแผนงานได้น าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง “การ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน “ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ผ่านเว็บไซต์ของกองแผนงาน งานนโยบายและยุทธศาสตร์  หัวข้อ : KM กอง
แผนงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ระดับหน่วยงาน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ ในปีงบประมาณปัจจุบันที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

    5.1 จากผลการประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม บุคลากรกองแผนงานส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฯ ก่อนเข้ารับการอบรม ในระดับ
ปานกลางถึงน้อย แต่หลังจากการเข้ารับการอบรม ท าให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   
          ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรกองแผนงานได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ กระบวนการในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตลอดจนได้รับองค์
ความรู้ด้านการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯเพ่ิมมากขึ้น  และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับน าไปวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ส าหรับการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่อง  “การถ่ายทอด
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5 ปี (2556-2560) สู่แผนยุทธศาสตร์
ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (2556-2560)” เมื่อวันที่ 14-30 มกราคม 2558 
 
 

5 -5 (1) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
เชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่อง “การ
ถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
มสธ.ระยะ 5 ปี (2556-2560) สู่แผน
ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี 
(2556-2560)  
5 -5 (2) ผลการวิเคราะห์การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี หน่วยงาน 
5 -5 (3) สรุปการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กับ
การจัดท าความเชื่อมโยง 
5 -5 (4) อ้างถึง 5-3 (8)  ผลการประเมิน
โครงการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน 
เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 
ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

 
 

เกณฑ์%205/5-5%20(1)/รวมการนำความรู้ไปใช้จริง.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(1)/รวมการนำความรู้ไปใช้จริง.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(1)/รวมการนำความรู้ไปใช้จริง.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(1)/รวมการนำความรู้ไปใช้จริง.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(1)/รวมการนำความรู้ไปใช้จริง.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(1)/รวมการนำความรู้ไปใช้จริง.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(2)/เอกสาร%20Work%20shop%205%20กลุ่ม.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(2)/เอกสาร%20Work%20shop%205%20กลุ่ม.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(3)/รวมรายงานผลการดำเนินงาน.pdf
เกณฑ์%205/5-5%20(3)/รวมรายงานผลการดำเนินงาน.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

ผลการประเมิน :  
  

ปีงบประมาณ 2558 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : ปัจจัยน ำเข้ำ 
รอบกำรประเมิน   : ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2557  (กย.57 – สค.58)  

 
สูตรการค านวณ 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ > 40 ชั่วโมงต่อปี  
 100 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 70 เท่ำกับ 5.00 คะแนน 
 
นิยามศัพท์ 
 บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ 
การพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

 
28 คน 

 
28 คน 

 
ร้อยละ 100 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 กผ.6-1 (1) ตำรำงสรุปจ ำนวนบุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
  
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 56 
 5 

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 100 

*กำรบรรลุเป้ำหมำย  = บรรลุเป้ำหมำย  X= ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง 
อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน  

 
 
 
 
 

            กองแผนงาน มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานของหน่วยงาน ดังนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กองแผนงาน
ได้ก าหนดให้บุ คลากรทุ กคน จัดท าตั วชี้ วัดรายบุ คคล (KPI 
รายบุคคล) ในทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
คนละ 1 กระบวนงาน โดยในการปรับปรุงกระบวนงาน แต่ละ
กระบวนงาน นั้นประยุกต์ใช้แบบฟอร์มทีเ่รียกว่า SIPOC MODEL  
             จากรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/57 ที่มี
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับบุคลล เมื่อเดือน มีค 
57 มีผลการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนงานของแต่ละงาน“ระดับ

กผ. 7-1(1) ผลการวิเคราะห์และทบทวน 
              กระบวนการท างานหลักของ 
              หน่วยงาน  
กผ. 7-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              กองแผนงาน ครั้ง 4/2557 ลงวันที่ 
              8 พค.2558 เรื่องผลการวิเคราะห์ 
              และปรับปรุงกระบวนงานของ 
              บุคลากร กองแผนงาน และขอความ 
              เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ

ท า ง า น ห ลั ก  (Core Process) เ พ่ื อ
ปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน” (6 หน่วยงาน) ในกองแผนงาน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล , งานจัดท างบประมาณและบริหารต้นทุน , งานพัฒนา
โครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ ยง , งานบริหารจัดการ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ,งานบริหารยุทธศาสตร์ และงานบริหาร
จั ดก ารทั่ ว ไป  รวมมี ก ารป รับป รุ งกระบวน งานทั้ งสิ้ น  30 
กระบวนงาน โดยกระบวนงานเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 
           ส่วนที่  1. กระบวนการหลัก (Core Process) มีการ
ปรับปรุง 27 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. งานยุทธศาสตร์และประเมินผล  มีการปรับปรุง  7  
กระบวนงาน ดังนี้ 
1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี 
1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.3 การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี  ฉบับ

เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา(ด้านหลักสูตรและชุด
วิชา และล่วงหน้า 4 ปี ทุกระดับการศึกษา) 

1.4 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระดับหน่วยงาน 
1.5 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

“จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย” 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง อย่าง
น้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 การติดตามประเมินผล กระบวนการย่อย : การประ
เมิลผล เป้ าหมายด้ านการจัดการศึกษา   ด้ าน
หลักสูตร  ด้านชุดวิชา 

1.7 การติ ดตามป ระ เมิ น ผลแผนและยุ ท ธศาสตร์ 
กระบวนงานย่อย : การประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. งานจัดท างบประมาณฯ มีการปรัปรุง 6 กระบวนงาน ดังนี้ 
2.1 กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน 
2.2 กระบวนงานการจัดท าสัญญาโครงการบริการวิชาการ

แก่สังคม 
2.3 กระบวนการจัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย  งบประมาณประจ าปี  และกรอบ
ล่วงหน้า 3 ปี 

2.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5 กระบวนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
2.6 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน) รายไตรมาส 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง อย่าง
น้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานพัฒนาโครงสร้างฯ มีการปรับปรุง 3 กระบวนงาน ดังนี้ 
3.1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับ

หน่วยงาน 
3.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย 
3.3 กระบวนการพัฒนาโครงสร้างองค์กร 

4. งานบริห ารจั ดการสารสน เทศฯ  มี การป รับป รุ ง  4 
กระบวนงาน ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
4.2 การวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(MIS) 
4.3 การให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านการ

วางแผนและตัดสินใจ 
4.4 การวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ 

ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง อย่าง
น้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. งานบริหารยุทธศาสตร์ มีการปรับปรุง 7 กระบวนงาน ดังนี้ 
5.1 การวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแหล่งเงิน

รายได้ประจ าปี 
5.2 การวิเคราะห์แผนและงบประมาณรายจ่ายแหล่ง

เงินกองทุนประจ าป ี
5.3 การวิเคราะห์แผนและงบประมาณรายจ่ายแหล่งเงิน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษประจ าปี 
5.4 การวิเคราะห์อัตราค่าใช้จ่ายชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระดับ ปริญญาตรี 
5.5 การวิเคราะห์โอน/ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ของหน่วยงาน และการขอใช้งบกลาง 
5.6 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีเป็นรายไตรมาส ระดับหน่วยงาน 
5.7 กระบวนการการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ระดับหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง อย่าง
น้อย 1 กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน  (ต่อ) 
 

ส่วนที่ 2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process)  
มีการปรับปรุง 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1. งานบริหารจัดการทั่วไป มีการปรับปรุง 3 กระบวนงาน 
ดังนี้ 

1.1 การบริหารงานพัสดุ  (ระบบงานอ านวยการและ
บริหารงานทั่วไป) 

1.2  การสรรหา คัดเลือกบุคลากร  (ระบบงานอ านวยการ
และบริหารงานทั่วไป) 

1.3 การวางแผนและก าหนดความต้องการจัดซื้อ จัดจ้าง
พัสดุ ครุภัณฑ ์
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
จากผลการจัดท า SIPOC เพ่ือการปรับปรุงกระบวนงานของ 6 

หน่วยงานภายในกองแผนงาน ที่มีการปรับกระบวนงานหลัก  27 
กระบวนงานข้ างต้ น  กองแผนงาน ได้ พิ จารณ าเลื อกมา 1 
กระบวนงาน เพ่ื อ วางแผนที่ จ ะน ามาปรับปรุ ง /พัฒ นา ใน
ปีงบประมาณ 2558  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
แผนงาน ครั้งที่ ...../57 เดือน พค. 2557 คือ กระบวนงาน “จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากเป็น
กระบวนงานที่ส าคัญ มีผลกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อม
กับได้ก าหนดเป็นกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับทุก
หน่วยงาน   ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 ภายใต้ รหัส 
พ 1.1.18 : ผลผลิตสนับสนุนด้านนโยบายและแผน กิจกรรมหลักที่ 
1 : สนับสนุนด้านแผนและงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ด้าน
ยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผล   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการส ารวจความคาดหวัง ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะ
ปรับปรุงตามข้อ 1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             กองแผนงาน ได้ท าการสอบถามความพึงพอใจการ
ให้บริการของกองแผนงาน โดยการแจกแบบสอบถามไปยัง 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ระดับผู้บริหาร , ระดับหัวหน้าฝ่าย/เลขานุการส านักและ
สถาบัน หัวหน้าเลขานุการกิจ/หัวหน้างาน และระดับผู้ปฏิบัติ   ใน
เดือน กค.57  โดยสอบถามถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทุก
งานของกองแผนงาน โดยมีกระบวนงาน “การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย” อยู่ด้วย โดยสอบถาม 3 
รายการ ดังนี้ คือ ด้านการให้ความรู้/ความเข้าใจ (Knowledge) , 
ด้านความพร้อมในการให้บริการ (Service Mind) และ ด้านการ
ให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 

กผ. 7-2 (1) ผลการส ารวจความคาดหวัง  
                ความต้องการของผู้รับบริการ 
                 เรื่อง “ผลการวิเคราะห์ความพึง 
                 พอใจการให้บริการของกอง 
                 แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
                 พ.ศ. 2557” 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการส ารวจความคาดหวัง ความต้องการของ

ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะ
ปรับปรุงตามข้อ 1   (ต่อ) 

            ผลการส ารวจ เกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการของ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ของมหาวิทยาลัย พบว่า มี
ข้อเสนอแนะให้ “จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับฝ่าย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือความชัดเจน ถูกต้อง และเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธภาพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยโดยรวม”  
            ซึ่งกองแผนงานถือว่าเป็นความต้องการของหน่วยงาน ต่อ
การปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 

        มีการน าผลความต้องการจากข้อ 2 ในเรื่อง “จัดการอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรระดับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือความชัดเจน 
ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยโดยรวม”  มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการ
ปรับปรุงและพัฒนา “กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ของมหาวิทยาลัย ” อย่างไรก็ตาม ตามข้อเสนอ/ความ
ต้องการของผู้รับบริการข้างต้น ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้รับบริการ ทั้งเรื่องแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 
ฝ่าย เรื่อง “การถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560) สู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556 
-2560) ระดับหน่วยงาน” ขึ้น ระหว่าง วันที่ 14-30 มค.58  และ
หลังจากนั้น ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” (Pre-
Plan) ในวันที่ 25 มีค.58  ที่มีการออกแบบกระบวนการท างานใหม่
โดยมี 2 กระบวนงานที่สัมพันธ์ / เชื่อมโยงกัน คือ แผนยุทธศาสตร์ 

กผ. 7-3(1) Flowchart กระบวนการท างาน 
              ใหม ่ที่เชื่อมโยงกัน 2 ส่วน   
              : กระบวนงานการจัดท าความ 
               เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  
               สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
               ของมหาวิทยาลัย 
กผ. 7-3(2)  บันทึกท่ี ศะ 0522.01 (03)27  
               ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 
               เรื่องขออนุมัติโครงการประชุมเชิง 
               ปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เรื่องการ 
               ถ่ายทอดความเชื่อมโยงแผน 
               ยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี  
               (พ.ศ.2556-2560)  
               สู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ษ.2556- 
               2560) ระดับหน่วยงาน” 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี อันให้เห็ นถึงการถ่ายทอด/ 
เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ลงมาสู่แผน
ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน และ ลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ซึ่ง
ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ต่อไป 
           และได้น าเสนอเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 
ฝ่าย กับ การจัดประชุม Pre –Plan ต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มค.58 และ วันที่ 3 มีค.58 
ตามล าดับ 

กผ. 7-3 (3)  บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/268 
                ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2558 เรื่อง 
                ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจง 
                เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติ 
                ราชการและงบประมาณประจ าปี 
                งบประมาณ พ.ศ. 2559”  
                (Pre-Plan) 

 
4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง

ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 
- มีการน ากระบวนงานใหม่ คือ “กระบวนงานการจัดท า 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัย” ที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ ที่เน้นการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับ Corporate KPI ลงสู่ผลผลิต ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
การน าไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ มสธ. ประจ าปี 2559  
(ที่มีการด าเนินการในปี  2558) โดยจะปรากฎตัวชี้วัด ระดับ 
Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (2556 -2560) 
ประจ าปี 2559 บรรจุอยู่ในตัวชี้วัดของผลผลิตตามภารกิจพ้ืนฐาน
งานประจ า/งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ หรือโครงการยุทธศาสตร์
ต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเล่มแผนปฏิบัติราชการ มสธ.
ประจ าปี 2559  

กผ. 7-4(1) สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
              มสธ. ระยะ 5 ปี (56-60)  
              และนโยบาย/แนวทางการพัฒนา 
              มสธ. ประจ าปี 2559 สู่การถ่ายทอด 
              ผ่านกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 
              ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
             ของหน่วยงาน” ที่เป็นผล  
             การปฏิบัติงานตามกระบวนงาน  
             ใหม่ คือ“กระบวนงานการจัดท า 
             ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  
             สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
             ทั้งนี้กองแผนงานได้จัดท าสรุปให้เห็นความเชื่อมโยง
ดังกล่าวไว้ในเล่มรายละเอียดของแผนฯ ปี 2559 ในส่วนที่ 2. เรื่อง
“สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (56-60) และ
นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจ าปี 2559 สู่การถ่ายทอด
ผ่านกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
ของหน่วยงาน”  
 

            ของมหาวิทยาลัย”” ที่ได้ออกแบบ 
            ใหม ่

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่
ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงาน
เกา่กับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป 

- เนื่องจากกระบวนงานที่ปรับปรุงในครั้งแรก คือ  
“กระบวนงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ของ
มหาวิทยาลัย” และต่อมาได้ ปรับเป็น “กระบวนงานการจัดท า 
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัย”นั้น เพ่ิงน าไปใช้ในการจัดท าแผนฯ ปี 2559 ดังนั้น 
จึงยังไม่มีการประเมินผลส าเร็จของกระบวนงานใหม่นี้  แต่คาดว่า
จะท าการประเมินผลกระบวนงานนี้ได้ พร้อมกับการประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559  ที่จะด าเนินการต่อเมื่อสิ้นแผน
ฯ ประจ าปี 2559  ก็คือปีงบประมาณ 2560  
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : ผลลัพธ์ 
รอบการประเมิน   : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ตค.57 – กย.58)  
ความเชื่อมโยง   : TQA หมวด 7  
เกณฑ์การประเมิน   : ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 
คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 4 คะแนน 

 

    

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

กผ.8-1(1) หนังสือเลขที่ ศธ 0522.1(03)/ ว 823 ลว. 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน  
             มสธ.ประจ าปี  
กผ.8-1(2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1 ประธานประจ าสาขาวิชา/ 

                       รองประธานประจ าสาขาวิชา/ระดับผู้บริหารหน่วยงาน 
กผ.8-1(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2 หัวหน้าฝ่าย/เลขานุการส านักและสถาบัน/ 

     หวัหน้าเลขานุการกิจ/หัวหน้างาน 
กผ.8-1(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน มสธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
กผ.8-1(5) รายงานผลระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้       : กระบวนการ 
รอบการประเมิน   : ปีการศึกษา 2557 (กย.57 – สค.58)  
ความเชื่อมโยง   : สกอ.5.1 (ข้อ7) ระดับคณะ, TQA หมวด 2, TQA หมวด 4 ,TQA หมวด 6 สกอ.9.1 (เดิม) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ
หรือด าเนินการไม่ครบ   

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน (TQA 4.1) 

ในปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองแผนงาน จ านวน 4 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของกองแผนงาน และมีการทบทวนนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองแผนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

กผ.13-1 (1) ค าสั่งกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
                มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช ที่ 
                2327/2557 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

กผ.13-1 (2) รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
                ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557  
                ลงวันที่ 19 ธนัวาคม พ.ศ.2557  
                ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอที่ประชุม 
                ทราบ 
กผ.13-1 (3) รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
                ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2558  
                ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ2558 ระเบียบ 
                วาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 เร่ืองการรายงานผล 
                การด าเนินงานตามการประกันคุณภาพ 
                การศึกษาประจ าปี 2557 
กผ.13-1 (4) รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
                บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2558 
                ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
                ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เร่ืองการเลือก 
                กระบวนงานเพื่อตอบการประกัน 
                คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ระดับ 
                ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง 
                กระบวนการด าเนนิงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

กผ.13-1 (5)  รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
                 บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2558  
                 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ระเบียบ 
                 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 รายงาน 
                 ความก้าวหน้า ปญัหา อุปสรรค ในการ 
                 ด าเนินงานรอบ 2/2558 

2. คณะกรรมการประจ าหนว่ยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ และ2.) การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด และรายงาน
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนด ในระบบ CHE QA 
Online (TQA 4.1 ก (1) 

            กองแผนงาน มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 

1. มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานและการประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2557 และมีการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 
ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อผู้บริหารกองแผนงานและ
มหาวิทยาลัย และรายงานข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online หน่วยงานสนับสนุน 
ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นประจ าทุกปี         

 

 กผ.13-2 (1) อ้างถึง กผ.13-1 (2) รายงานการ 
                 ประชุมคณะกรรมการ 
                 ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2557  
                 ลงวันที่ 19 ธนัวาคม พ.ศ.2557  
                 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอที่ประชุม 
                 ทราบ 
กผ.13-2 (2) อ้างถึงกผ.13-1 (3) รายงานการประชุม 
                คณะกรรมการ 
                ผู้บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2558  
                ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ2558 ระเบียบ 
                วาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 เร่ืองการรายงานผล 
                การด าเนินงานตามการประกันคุณภาพ 
                การศึกษาประจ าปี 2557 
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รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2557  ( กนัยายน 2557 – สิงหาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557- กนัยายน 2558)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

กผ.13-2 (3) อ้างถึงกผ.13-1 (4) รายงานการประชุม 
                คณะกรรมการ 
                บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2558 
                ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
                ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เร่ืองการเลือก 
                กระบวนงานเพื่อตอบการประกัน 
                คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ระดับ 
                ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง 
                กระบวนการด าเนนิงาน 
กผ.13-2 (4)  อ้างถึงกผ.13-1 (5)  รายงานการประชุม 
                 คณะกรรมการ 
                 บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2558  
                 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ระเบียบ 
                 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 รายงาน 
                 ความก้าวหน้า ปญัหา อุปสรรค ในการ 
                 ด าเนินงานรอบ 2/2558 
กผ.13-2 (5) รายงานการประเมินตนเองของกอง 
                แผนงานประจ าปกีารศึกษา 2557  
                ผ่านระบบ CHE QA Online 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์และ /หรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน (TQA 2.1 ก 
(1),2.2 ก (1) ,4.1 ก (2) 
 
 
 
 

                 กองแผนงาน มีการน าผลประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการด าเนินงาน โดย
จัดท าเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) กองแผนงาน ประกอบด้วย  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถสูง 

1. โครงการบริหารจัดการความรู้ของกองแผนงาน (Knowledge 
Management 

2. โครงการพัฒนาความรู้ที่มีการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ 
3. โครงการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือกับเครือข่ายพหุภาคีเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายใน 
1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพ่ือให้มีผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมสาระความเสี่ยง
ทั้ง 5 ด้าน    

 
 
 
 

กผ.13-3 (1) แผนยกระดบัการประกันคุณภาพ 
                การศึกษาษาของกองแผนงาน 
กผ.13-3 (2) อ้างถึง กผ.1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 
               ปี (พ.ศ. 2556-2560)  
               ของกองแผนงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (TQA 6.1 ข (3) 

              กองแผนงาน ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน ดังนี้  

1. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  ตามตัวบ่งชี่ที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ  
          2. กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น
ความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 
5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) 
           3. การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์โอกาสและแสดงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน” ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสามศร 
อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

กผ.13-4 (1) อ้างถึงตัวบง่ชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของ 
                การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
                ด าเนินการ 
กผ.13-4 (2) อ้างถึงกผ.5 -3 (6) KM:กองแผนงาน 
               ประจ าปีงบประมาณ 2558 เรื่อง 
               “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 
               ระยะ 5 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
                ปี และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
                ระดับหน่วยงาน” 
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/P
lanning/pl_6/policy/index.htm 
กผ.13-4 (3) บันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
                ค่าใช้จ่ายในโครงการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ 
                การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของ 
                ปัจจัยเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดท าแผน 
                บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
                ทั้งในระดับมหาวทิยาลัยและระดบั 
                 หน่วยงาน” 
 
 

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/index.htm
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5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

   กองแผนงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่องเคล็ดไม่ลับการประกันคุณภาพภายใน” กับงานวิเทศสัมพันธ์ 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1607 
อาคาคบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 โดยได้มีการสรุปความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ดังนี้  

1. การก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพ QA ในค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบ 
2/2558 

2. ส านักงานอธิการบดี ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมกันหาข้อเสนอแนะร่วมกัน และควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กผ.13-5 (1) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว85 ลงวันที่  
                18 สิงหาคม พ.ศ.2558 เรื่องขอเชิญ 
                บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
                เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
กผ.13-5 (2) รายชื่อผู้เข้าร่วมกจิกรรมเปลี่ยนเรียนรู้ 
                ด้านการประกันคณุภาพภายใน หัวข้อ 
               “เคล็ดไม่ลับการประกันคุณภาพ 
                การศึกษาภายใน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
                พ.ศ.2558 
กผ.13-5 (3) สรุปประเด็นความรู้จากกิจกรรม 
               แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกัน 
               คุณภาพภายใน “เคล็ดไม่ลบัการประกนั 
               คุณภาพภายใน” วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
               2558 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง 
               ประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อ 
               เติม) ชั้น 6 
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5 
ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้ 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมิน 

 
 ในปีการศึกษา 2557  กองแผนงาน ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้ง ตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมตามภารกิจของ
หน่วยงานสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)  (ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online) 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี    
 

  

  ตวับง่ชี้

ท ี ่
ชือ่ตวับง่ชี ้

ผลการ

ด าเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

1 ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารหน่วยงาน 5 5.00 

3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 6 5.00 

4 ระบบบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน 5 5.00 

5 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ 5 5.00 

6 บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรั้บการพัฒนา รอ้ยละ 100 5.00 

7 
ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนนิงาน 
4 4.00 

8 ผลประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 4 4.00 

13 การด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของหน่วยงาน 5 5.00 

  เฉลีย่คะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ 4.75 
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้น าที่มีอยู่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย  

 

2. กองแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองแผนงาน  
ผู้อ านวยการกองแผนงาน ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
(นางนพวรรณ  จารุโรจน์เนาวรัตน์)  
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(นางอมรา  พินิจไพฑูรย์)  
หัวหน้างานจัดท างบประมาณและบริหารต้นทุน กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(นางสาวภทรวรรณ อักษร)  
หัวหน้างานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(นางสาวพิมพ์แข  แก้วเกื้อมิตร)  
หัวหน้างานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(นางสาวนงลักษณ์ คงคาดิษฐ)  
รักษาการหัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(นางสาวอริสรากรณ์  คณะนา)  
 

 
 


