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รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา  2558 

(กันยายน 2558 – สิงหาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 

     กองพัสด ุ
    มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

       30 กันยายน 2559 
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P.1 ลักษณะองค์กร 
 กองพัสดุ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้ง โดยการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 113/2522ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2522 และ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 ได้อนุมัติให้แบ่งส่วน
ราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ โดยมีโครงสร้าง คือ งานธุรการ งานจัดหาจัดซื้อ งานซ่อมบ ารุง งานคลังพัสดุ   

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ได้เพ่ิมส่วนงานในกองพัสดุเป็นการภายในอีก 1 งาน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 เพ่ิมในส่วนงาน “งานบริหารสัญญา” ปัจจุบันกองพัสดุมีโครงสร้าง ประกอบด้วย งานธุรการ งานจัดหาจัดซื้อ งานซ่อมบ ารุง งานคลังพัสดุ และงานบริหาร
สัญญา  

กองพัสดุเป็นหน่วยงานกลางด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการ จัดซื้อจั ดหาพัสดุ จัดท าทะเบียนและบัญชีคุมพัสดุ ตลอดจนการจ าหน่ายพัสดุ ให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทางด้านวินัยทางงบประมาณ การคลัง ในการควบคุมกา รใช้จ่ายงบประมาณ             
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารงานพัสดุด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 (1) การบริการ ให้บริการด้านการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคมุพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุ 
 (2) พันธกิจ  วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
  พันธกิจ   1.  ให้บริการจัดหาพัสด ุควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ ตามกฎ ระเบยีบของทางราชการ ตามหลักการบริหารพสัดุ  
                                        (โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม) 
   2. เป็นศูนย์ข้อมูลพัสดุ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
   3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
 
  วิสัยทัศน์  เป็นหน่วยงานให้บริการด้านพัสดทุี่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีคณุภาพ 
  ค่านิยม  -โปร่งใส ตรวจสอบได ้
   -มีมาตรฐานการให้บริการ 
   -สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
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 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  ภาพรวมของบุคลากรกองพัสดุอัตราข้าราชการ  จ านวน 11 อัตรา 

1. อัตราพนักงาน จ านวน 7 อัตรา 
2. อัตราลูกจา้งประจ างบประมาณแผ่นดิน 2 อัตรา 
3. อัตราลูกจา้งประจ าเงินรายได้ 3 อัตรา 
4. อัตราลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน 17  อัตรา 

 (4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
  3. พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
  4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539 
  5. ระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2554 และประกาศที่เกีย่วข้อง 
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร   

 (1) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน  
            กองพัสดุ จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในเป็น 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานจัดหาจดัซื้อ งานบริสัญญา งานซ่อมบ ารุง งานคลงัพัสดุ ตามผังการแบ่งส่วนราชการ 

 (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง 
 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  คู่ความร่วมมือ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



4 
 

 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
 

กระบวนการของกองพัสด ุ ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ 
1. การวางแผนความต้องการใช้วัสดุ 
2. การจัดหาพัสด ุ
3. การควบคุมพัสด ุ
4. การจ าหน่ายพัสด ุ

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1. ส ารวจความต้องการใช้วัสดสุ่วนกลาง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยีบฯ/มาตรฐานในการให้บริการ  
3. การจัดท าบัญชีคุมวสัด/ุทะเบยีนครุภณัฑ ์
4. การสอบหาข้อเท็จจริงและการจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ 

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจ าปี 
 2. ได้พัสดุที่มีคณุภาพตรงตามความต้อง การและรวดเร็ว 
 3. มีรายงานผลการตรวจสอบประจ าป ี
 4. การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบยีนและบญัช ี 
    คุมพัสดุวัสดุ ครุภณัฑ์  

 
     ค่านิยมองค์กร (มสธ.)  

  Synergy                                ร่วมแรงใจ   
  Transparency                        ใฝ่คุณธรรม  
  Originality                             น าสิ่งใหม่ 
  Ubiquitous Learning               เรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา 

     3.  ค่านิยมหน่วยงาน (กองพัสดุ) 

      เน้นหลักการท างานเป็นทีม โปรงใส ตรวจสอบได้  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ท างานอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ พร้อมให้บริการด้านการพัสดุที่มีคุณภาพอย่าง 
      ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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      4. บุคลากรของหน่วยงาน 

 จ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุของหน่วยงาน  

ประเภทบุคลากร สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ  11 11 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 7 

ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดิน 2 2 

ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 3 3 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 17 17 

                           รวม  40 40 

     5. สินทรัพย์ของหน่วยงาน 

 เทคโนโลยีของหน่วยงาน  
      ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประกอบด้วย โปรแกรมดังนี้ 

1. ระบบบริหารงบประมาณ  
2. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) 
3. ระบบคลังวัสดุ (IN) 
4. ระบบทรัพย์สินถาวร (FN) 

 อุปกรณ์ท่ีส าคัญของหน่วยงาน 
1) เครื่องถ่ายเอกสาร 
2.) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3) เครื่องพริ้นเตอร์ 
4.) เครื่องสแกนเนอร์ 
5.) ตู้นิรภัย 
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     6.  ผู้รับบริการของหน่วยงาน 
1. ส านกั สาขาวิชา ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. บริษัท ห้าง ร้าน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ  

 
     7. งบประมาณ 
 

 งบรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ** 

งบบุคลากร 3,195,000 

งบด าเนินงาน 6,157,000 

งบลงทุน - 

งบเงินอุดหนุน - 

งบรายจ่ายอื่น 175,000 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 9,527,000 

                         ****ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน  

  กองพัสดุเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุส่วนกลางไว้ให้บริการ 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
                      มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง กฎ  ระเบียบ วิธีการจัดหา ที่ต้องศึกษาวิธีการและขั้นตอน  
 (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  - 
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      8. คู่เปรียบเทียบของหน่วยงาน (ถ้ามี) ไม่มี 
           กองคลัง งานพัสดุคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
      9. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา  

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน  
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มีการคาดการณผ์ลการด าเนินการ (Performance 
Projections) เปรียบเทียบกับหนว่ยงานอ่ืน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ควรมีการคาดการณผ์ลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีที่สะท้อนผลการด าเนินการตามพันธกิจหลักของกองพัสดุ
เปรียบเทยีบกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และควรมีการวิเคราะห์
ผลจากการเปรียบเทียบท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

 
โครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพื่อ
เปรียบเทยีบการปฏิบัติงาน 

 
6-9 สิงหาคม 2558 

 
-ค าสั่งศึกษาดูงาน 
-รายงานการศึกษาดูงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จุดที่ควรพัฒนา : รูปแบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ควรปรับปรุงแบบรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มคีวามสมบรูณ์ โดยควรมีการระบุวิธี
ส ารวจ ช่วงเวลาการส ารวจ กลุม่ตวัอย่าง และมีการวเิคราะห์ข้อมูลให้
ชัดเจน 

 
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
 

 

 
กันยายน  2558 

 
บันทึกรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 
 

คำสั่งศึกษาดูงาน%20ม%20ขอนแก่น.pdf
รายงานการศึกษาดูงาน.pdf
รายงานผลความพึงพอใจ.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบตัิหน้าที่ตามอ านาจ
หน้าท่ีการจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่
หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า และมีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี 

   ผู้บรหิารกองพัสดปุฏิบัตหิน้าท่ีตามอ านาจหน้าที่ของการจดัตั้งหน่วยงานตามประกาศทบวงมหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ ์ 2523 โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการหน่วยงาน และได้รับมอบอ านาจการในการสั่งการและ
ด าเนินการจัดหาพสัดุครั้งหนึ่งไม่เกิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยา
ก าหนด ปีละ 2 ครั้ง โดยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏบิัติงานในปีถัดไป  

กพ 1 - 1(1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
กพ 1 - 1(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ มอบ
อ านาจในการบริหารจัดการ 
กพ 1 - 1(3) แบบประเมินผล     การ
ปฏิบัติงานผู้บริหารหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัตตินเป็นตัวอย่าง 
เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลยัที่ก าหนดขึ้น 

   ผู้บรหิารกองพัสดุน าค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลยั 1. S : Synergy ร่วมแรงร่วมใจ 2.T : Transparency ใฝ่คณุธรรม 
3.O : Originality น าสิ่งใหม ่4.U : Ubiquitious Learning เรียนไดทุ้กที่ทุกเวลา เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้เข้าร่วมการ
อบรมการสร้างค่านยิมองค์กรของมหาวิทยาลยั และปฏิบัตตินเป็นตวัอย่างโดยการน าค่านิยมองค์กรในเรื่อง การร่วมแรง ร่วม
ใจ มาใช้ในการบริหารงาน  โดยมกีารประชุมผู้บรหิารกองพัสดุและบุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และใน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจ ด้านการจัดหาพสัดุ ได้น าค่านยิมของมหาวิทยาลัย  เรื่อง การใฝ่คุณธรรม (Transparency) โดย
การจัดเอกสารข้อมลูข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน เผยแพร่ให้ประชาชนตรวจดู  

กพ 1 - 1(2) ค าสั่งและก าหนดการอบรม
โครงการรณรงค์สรา้งค่านิยม 
กพ 1 - 2(2) รายงานการประชุม 
กพ 1-2(3) เอกสารเผยแพร่  

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

     ผู้บริหารกองพัสดุใช้ช่องทางในการรับฟังความคดิเห็นของบุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน โดย 
1. มีการประชุมผู้บรหิารกองพัสดุ (ผู้อ านวยการกองพัสดุและหัวหน้างาน)  
2. มีการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างหัวหน้างานแต่ละงานกับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3. ใช้ระบบสารสนเทศกองพัสดุ ในการแจ้งข่าวสารให้กับหน่วยงานภายในกองพัสดุ และภายนอกกองพัสด ุ
4. ใช้ช่องทางทางโซเซียลเน็ตเวริ์ด ์เช่น ไลน์ Fackbook ในการแจ้งข่าวสารให้กับหน่วยงานภายในกองพัสดุและภายนอกกอง
พัสด ุ 
 
  

กพ 1 - 3(1) รายงานการประชุม 
กพ 1 - 3(2) การประชุมกลุ่มย่อยภายใน
หน่วยงาน 
กพ 1 - 3(3) ระบบสารสนเทศ    กอง
พัสด ุ
กพ 1 - 3(4) การใช้ช่องทางโซเซียล
เน็ตเวิรด์ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ประกาศการจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี%20มสธ%202523.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/scan0001.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/scan0001.pdf
../หลักฐาน%20sar%2058/kpi12559%20ผอ.pdf
../หลักฐาน%20sar%2058/kpi12559%20ผอ.pdf
../ค่านิยมองค์กร.pdf
../ค่านิยมองค์กร.pdf
รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ%20458.pdf
รวมผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม%2059.pdf
รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ%20159.pdf
รายชื่อผู้เข้าประชุมงานธุรการ.pdf
รายชื่อผู้เข้าประชุมงานธุรการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ระบบสารสนเทศ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ระบบสารสนเทศ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ช่องทางการสื่อสาร.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ช่องทางการสื่อสาร.pdf
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4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและผลการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

    ผู้บริหารกองพัสดมุีการประชุมหัวหน้างานภายในหน่วยงานโดยมกีารระดมความคิดใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหนว่ยงาน ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
พร้อมท้ังการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ งบประมาณ 2559 ของกองพัสด ุ แจ้งให้กับ
บุคลากรได้ทราบไว้ในส่วนกลางของกองพัสดุ โดยจัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรทราบ
รายละเอียด ซึ่งสามารถดูและน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของแตล่ะงาน 
และของบุคคล  

กพ 1 - 4(1) ก าหนดการประชุม และเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม 
กพ 1 - 4(2) ข้อมูลกลางกองพัสดุ 
กพ 1 - 4(3) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
กพ 1 - 4(4) แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงานธุรการ 
กพ 1 - 4(5) บันทึกเวียนแจ้งช่องทางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี(โดยยังใช้บันทึกแจ้งเดิม) 

5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานดว้ย   หลักธรรมาภิ
บาล อย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

    ผู้บริหารกองพัสดุบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี ้
  1. หลักประสิทธิผล กองพัสดุจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี2559 และค ารบัรอง
การปฏิบัตริาชการประจ าป ี2559 โดยยึดหลักประสิทธิผล มีการก าหนดตัวช้ีวัดด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัตริาชการ และมีการรายงานผลการปฏิบัตติามแผนและค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการประจ าปี เป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ รอบ  12 เดือน  
  2. หลักประสิทธภิาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในกองพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุ้คลากรไดร้ับการ
พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการพัสดุที่จดัโดย
หนว่ยงานภาครัฐ และสมาคมบรหิารพัสดห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
3. หลักการตอบสนอง มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ตามพันธกิจของกองพัสดุและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี และค า
รับรองการปฏบิัติราชการประจ าปี  (รายงานตามค ารับรอง e-performance)   
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการจดัท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัตริาชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กพ 1 - 5(1) บันทึกก าหนดการประชุม และรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 
หลักประสิทธิผล 
กพ 1 - 5(2) บันทึกส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม หลักประสิทธิภาพ 
กพ 1 - 5(3) บันทึกรายงาน หลักการตอบสนอง 
กพ 1 - 5(4) บันทึกรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ หลักภาระรับผดิชอบ 
กพ 1 - 5(5) การเปดิเผยข้อมูลใน Website  
กพ 1 - 5(6) ก าหนดการประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม การก าหนดการมี
ส่วนร่วม หลักข้อ 6 
กพ 1 - 5(7) บันทึกการมอบอ านาจในการบริหาร หลักการกระจาย
อ านาจ 
กพ 1 - 5(8) บันทึกการแจ้งข้อมลูตามกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง หลกันิติ
ธรรม 
กพ 1 - 5(9) บันทึกแจ้งการติดตามภาระงาน หลักความเสมอภาค 
กพ 1 - 5(10) แผนปฏิบัตริาชการของแต่ละงานท่ีก าหนดการจดัอบรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
หลักฐาน%20sar%2058/ข้อมูลส่วนกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/แผนยุทธศาสตร์ประจำปี%202558.pdf
แผนงานธุรการ%202559%20แก้ไข%20ตามบันทึก%2012761%20ลว%2014%20ธันวาคม%202558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/บันทึกเวียนแจ้ง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/บันทึกเวียนแจ้ง.pdf
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม%20ค่านิยม.pdf
รายงานแผนยุทธศาสตร์%20หลักประสิทธิผล.pdf
หลักภาระรับผิดชอบ.pdf
หลักโปร่งใส.pdf
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/หลักกระจายอำนาจ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/หลักกระจายอำนาจ.pdf
ข้อมูลข่าวสาร%202.pdf
ข้อมูลข่าวสาร%202.pdf
หลักข้อ%209.pdf
แผนปฏิบัติงานธุรการ%202559.pdf
แผนปฏิบัติงานธุรการ%202559.pdf
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5. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ท้ังแก่บุคลากรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ผา่นทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน (เผยแพร่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาใน website) 
6. หลักการมีส่วนร่วม กองพัสดุยดึหลักการด าเนินงานแบบมีส่วนรว่มโดยมีการประชุมผูบ้ริหารกองพัสดุเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของกองพัสดุตลอดจนมีการประชุมระดมสมองในการก าหนดหัวข้อการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องเปน็
ประจ าทุกปี โดยในปี 2559 ก าหนดแผนจดัท าโครงการ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมครุภณัฑ์ที่จดัหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุน
ภายนอก ก าหนดในวันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
7. หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบหมายอ านาจใหห้ัวหน้างานกองพัสดุ ท าหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอนุมตัิจัดซื้อจดัจ้าง 
ตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด การสั่งจ่ายพสัดุตามวงเงินท่ีมหาวทิยาลัยก าหนด และมีการมอบหมายหัวหน้างานเป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองพัสดุกรณีผู้อ านวยการกองพัสดไุม่สามารถปฏิบัตริาชการได้ 
8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยดึตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยดึประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคญั เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู 
9. หลักความเสมอภาค กองพัสดไุด้กระจายภาระงานในส่วนของงานเลขานุการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างเท่าเทียมกันโดยมีเกณฑ์การ
แต่งตั้งเลขานุการ และการตดิตามงาน  
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในกองพัสดุสามารถแสดงความคดิเห็นและมสี่วนร่วมในการปฏบิัติงานโดยการจดั
กิจกรรมอบรมประจ าปี ตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน    

 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน  
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน ในการวิเคราะห/์ทบทวน SWOT ความต้องการของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี (Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์และ/หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมาของ
หน่วยงาน โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน พร้อมท้ังก าหนดตัวบ่งช้ี
ด้านผลผลิต (Output) และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเปา้หมาย และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

  กองพัสดุ มีการจัดการท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานโดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร มีการวิเคราะห์ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholders ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ในรอบปี
ที่ผ่านมา ของแต่ละงานท่ีรับผดิขอบโดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน    ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome และค่าเปา้หมายที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

กพ 2 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์   กองพัสดุ 
กพ 2 - 1(2) ก าหนดการประชุม และผูเ้ข้าร่วมประชุม 
กพ 2 - 1(3) บันทึกรายงานการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร ์ 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เปน็แผนปฏิบัตริาชการประจ าปคีรบตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการประจ าปสีู่การ
ปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือระดับบคุลากร 

   กองพัสดุด าเนินการแปลงแผนยทุธศาสตรเ์ป็นแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีครบตาม
พันธกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกองพัสดุและถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติงาน
ระดับหน่วยงานย่อยภายในทีร่ับผดิชอบและระดับบุคลากร  

กพ 2 - 2(1) strategy Map   กองพัสดุ 
กพ 2 - 2(2) บันทึกรายงานผลการปฏิบัตติามแผน
และแผนปฏิบัตริาชการที่ถ่ายทอดไปยังบุคลากร 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี และมีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บรหิารหน่วยงานและ/หรือท่ีประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

   กองพัสดุมีการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการตดิตามรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ทราบผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจารณา  

กพ 2 - 3(1) ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  
กพ 2 - 3(2) รายงานในระบบ    e-performance 
กพ 2 - 3(3) บันทึกรายงานผล บนัทึกก าหนดวัน
รายงาน  

แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202559.pdf
scan0007.pdf
รายงานแผนยุทธศาสตร์%20หลักประสิทธิผล.pdf
รายงานแผนยุทธศาสตร์%20หลักประสิทธิผล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/strategy%20Map%20ฉบับแก้ไขใหม่%20%2031%20มค%2058.pdf
7349927152535781%5b1รายงาน%20KPI%20งานธุรการ.pdf
7349927152535781%5b1รายงาน%20KPI%20งานธุรการ.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202559%20ตามเล่มสีน้ำเงิน.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202559%20ตามเล่มสีน้ำเงิน.pdf
รายงาน%20e-perfromance.pdf
7349927155152788%5b1%5d%20แจ้งกำหนดรายงานคำรับรอง.pdf
7349927155152788%5b1%5d%20แจ้งกำหนดรายงานคำรับรอง.pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
อย่างน้อยปี    ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือท่ี
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

    กองพัสดุ มีการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีโดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดท า
รายงานผลต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 

กพ 2 - 4(1) บันทึกการรายงานแผน
ยุทธศาสตร ์ 
 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร
และ/หรือท่ีประชุมผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีในปีถดัไป 

     กองพัสดุ มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ร่วมกับ
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาการปรับแผนยุทธศาสตร์
ของกองพัสดุ และน าไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2559 และปี 2560 

 กพ 2-5(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและ
สรุปมติที่ประชุม  
กพ 2-5(2) แผนปฏิบัติราชการประจ า 
2559 

6. มีการคาดการณผ์ลการด าเนินการ (Performance Projections) 
ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได ้

     กองพัสดุ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช เป็นหน่วยงานกลางท่ีจัดหาพัสดุให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อแตกตา่งจากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น พบว่า หน่วย
พัสดุจะกระจายไปตามคณะในการจัดหาพสัดุภายใต้การควบคุมของกองคลังส านักงานอธิการบดี 
เมื่อเปรยีบเทียบระหว่าง มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชและมหาวทิยาลัยขอนแก่น จะเห็นได้วา่
การปฏิบัติงานจะมีข้อแตกต่างกัน จากการศึกษาดูงาน กองพัสดไุดน้ าข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ดูงานมาปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติ  ในด้านงานธุรการ งานจัดหาจัดซื้อ งานตรวจรับพัสดุ งาน
บริหารสัญญา งานคลังพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการ และแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั  

กพ 2-6(1) ค าสั่งและบันทึกรายงาน
การศึกษาดูงานของแต่ละงาน  

รายงานแผนยุทธศาสตร์%20หลักประสิทธิผล.pdf
รายงานแผนยุทธศาสตร์%20หลักประสิทธิผล.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบ่งชี้ที่%203/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม%20ข้อ%205.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบ่งชี้ที่%203/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม%20ข้อ%205.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบ่งชี้ที่%203/ฉบับขอแก้ไขใหม่แผนปฏิบัติ%2059%20ผป%2001%20ฉบับประชุมกับรองการเงิน.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบ่งชี้ที่%203/ฉบับขอแก้ไขใหม่แผนปฏิบัติ%2059%20ผป%2001%20ฉบับประชุมกับรองการเงิน.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบ ที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน 

    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมี
ผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

กองพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้อ านวยการกองพัสดเุป็นประธานกรรมการ และบคุลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

กพ 3 - 1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ  

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจัจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังน้ี  
- ด้านการบริหารและการจดัการหน่วยงาน  
- ด้านความปลอดภัย  
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
- ความเสี่ยงตามบริบทอื่นๆ ของหน่วยงาน 
- หรือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กองพัสดุได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคมุภายในและบรหิารความ
เสี่ยงของ      กองพัสดุ เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามทีเ่กิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองพัสดุ 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นแผน
บริหารความเสี่ยง (บสน.1 ปี 2559) 

กพ 3 - 2(1) แผนบริหารความเสีย่ง บสน 
1 ปี 2559 
กพ 3 - 2(2) ก าหนดการประชุม และ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/Untitled12คำสั่งความเสี่ยง.pdf
บสน%2012559%20กองพัสดุฉบับเสนอรองการเงินเห็นชอบ.pdf
บสน%2012559%20กองพัสดุฉบับเสนอรองการเงินเห็นชอบ.pdf
ความเสี่ยง%20ประชุม%20กำหนดการ.pdf
ความเสี่ยง%20ประชุม%20กำหนดการ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการ
จัดท าแผนและ/หรือมาตรการบรหิารความเสี่ยงท่ีมรีะดับความ
เสี่ยงสูง และมีการด าเนินการตามแผนและ/หรือมาตรการนั้น 
รวมทั้งจัดส่งรายงานตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองพัสดุไดน้ าผลวิเคราะห์ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสีย่ง พร้อมท้ังจัดล าดบัความเสี่ยง จ าแนกเป็นความเสีย่ง
ตั้งแต่ระดับต่ า – ระดับสูงและจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง    โดยก าหนดวิธีการจดัการกับความเสี่ยงแต่ละ
ประเภทตามหลัก 4T  (Take Treat Transfer และ Termanate) รวมทั้งก าหนดมาตรการในการด าเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในงานบรหิารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน  และมีการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

กองพัสดุ จัดท ารายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน.2) รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน และจัดส่งรายงานไปยังกองแผนงาน เมื่อวันท่ี 6 
กันยายน 2559 

กพ 3 - 3(1) แผนบริหารความเสีย่ง
กองพัสดุ 
กพ 3-3(2) ตารางแสดงหลักเกณฑ์  
กพ 3 - 3(2)ผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (บสน.2 รอบ 9 
เดือนและ 12 เดือน)  
กพ 3-4(4) บันทึกรายงานความเสยีง
รอบ 12 เดือน ส่งกองแผนงาน  

4. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่งตามตัวบ่งช้ีของแผน โดยมีระดับของความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

กองพัสดุ  มีการก ากับตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานโดยจดัท ารายงานการปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน.2) และเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรายงานความก้าวหน้าการปฏบิตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กองพัสดุ ต่อรองอธิการบดีฝายการเงินและอธิการบดี รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน ผ่านระบบ e-Performance 

กพ 3 - 4(1) รายงานผลการด าเนนิการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง (บสน 2 
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)  
กพ 3-4(2) รายงาน e-Performance 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการหรือคณะท างานบรหิารความเสี่ยงไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่งในปีถัดไป 

กองพัสดุ  ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งของ
หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป ดงันี ้

1. พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ   
2. ก าหนดแนวปฏิบัติในการเร่งรัดตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

 กพ 3-5(1) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

บสน%2012559%20กองพัสดุฉบับเสนอรองการเงินเห็นชอบ.pdf
บสน%2012559%20กองพัสดุฉบับเสนอรองการเงินเห็นชอบ.pdf
บสน%2012559%20กองพัสดุฉบับเสนอรองการเงินเห็นชอบ.pdf
แผนความเสี่ยง%2012%20เดือน%20รายงาน.pdf
แผนความเสี่ยง%2012%20เดือน%20รายงาน.pdf
แผนความเสี่ยง%2012%20เดือน%20รายงาน.pdf
แผนความเสี่ยง%2012%20เดือน%20รายงาน.pdf
แผนความเสี่ยง%2012%20เดือน%20รายงาน.pdf
บสน%202%20รอบ%209%20เดือน.pdf
บสน%202%20รอบ%209%20เดือน.pdf
บสน%202%20รอบ%209%20เดือน.pdf
ร่าง%20บสน1%202560%20%20ฉบับประกอบรายงานความเสี่ยงรอบ%2012%20เดือน.pdf
ร่าง%20บสน1%202560%20%20ฉบับประกอบรายงานความเสี่ยงรอบ%2012%20เดือน.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู ้
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์รอบ 6 เดือนแรก 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ - มีการด าเนินการ  2 ข้อ - มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 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. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

- กองพัสดุได้ประชุมผู้บริหารกองพัสดุ  เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559 ในวาระที่ 4.4 การ
ทบทวนประเด็นการจัดการความรู ้ประจ าปี 2559  ในพันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและยกระดับ
คณุภาพการบริหารงานตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบบรหิารจัดการไปสู่ระบบการบริหารจัดการที่ดี เป้าประสงคเ์พื่อ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยก าหนด
ประเด็นความรู ้"แนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมครุภณัฑ์ที่จัดหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุน
ภายนอก" และได้เสนอที่ประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2559 

กพ 4 - 1(1) รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ วันท่ี 4 ธันวาคม 2557 วาระที่ 4.4  
กพ 4 - 1(2) แผนยุทศาสตร์ของกองพัสดุ ประจ าปี 2559 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะให้
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

  กองพัสดุได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะประเด็นความรู้ เรื่อง แนว
ปฏิบัติที่ดีในการควบคุมครุภณัฑ์ทีจ่ัดหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอก 
   1. ก าหนดกลุม่เป้าหมายเป็นบคุลากรกองพัสดุ จ านวนประมาณ 30 คน 
   2. ก าหนดกลุม่เป้าหมายเป็นเจา้หน้าท่ีพัสดุของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจัดหา/ควบคุมคลัง
พัสดุของหน่วยงาน จ านวนประมาณ 40 คน 
 

กพ 4 - 2(1) บันทึกขออนุมัติจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ ศธ 0522.01(04)/507 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2559 
กพ 4 - 2(2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
กพ 4 - 2(3) บันทึกเวยีนแจ้งบุคลากรกองพัสดุ ที่ ศธ 0522.001(04)/587 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 
กพ 4 - 2(4) บันทึกขอให้ส่งรายชื่อผู้เขา้รับการอบรม ที่ ศธ 0522.01(04)/591ลงวันที่ 20 มกราคม 
2559 
กพ 4 - 2(5) บันทึกขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ที ่ศธ 0522.01(04)/1153 ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2559 
กพ 4 - 2(6) ค าสั่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ 393/2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2559 

../4.1(1)%20รายงานการประชุม%5b1%5d%5b1%5d.pdf
../แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2%20(1)%20บันทึกขออนุมัติจัดสัมมนา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2%20(1)%20บันทึกขออนุมัติจัดสัมมนา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(2)%20รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(3)%20บันทึกเวียนแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(4)%20ขอให้ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(4)%20ขอให้ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(5)ขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการสัมมนา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(5)ขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการสัมมนา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.2(6)%20คำสั่งเข้ารับการอบรม.pdf
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ตามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพรไ่ปสูบุ่คลากรกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด 

- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมครภุัณฑ์ที่จดัหา
ด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 
1608-1608/1 อาคารบริหารส่วนต่อเติม ช้ัน 6 ผู้มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ จ านวน 
2 ราย คือ นางพจมาลย ์ เพิ่มพูลโชคคณา นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
(ผู้อ านวยการกองพัสดุ) และ นางจินตนา  สันตินภิานนท์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ
พิเศษ (หัวหน้างานคลังพัสดุ) มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ จ านวน 65 คน และ
ได้มีการจดบันทึกความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กพ 4 - 3(1) ลายมือชือ่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559 
กพ 4 - 3(2) เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559  
กพ 4 - 3(3) บันทึก ที่ ศธ 0522.01(04)/2012 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2559 เรื่อง รายงานผลการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน
เรียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี 
(Good Practice) มาพัฒนาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

- กองพัสดุได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีใน
การควบคุมครุภณัฑ์ที่จัดหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอก" จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสมัมนามาจัดท าเป็นคู่มอืปฏิบัติงานควบคุม
ครุภณัฑ์ที่ดีจดัหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอกและเอกสารข้อพึงระวังในการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ในระบบสารสนเทศกองพัสด ุ

กพ 4 - 4(1) เอกสารข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานควบคุมครภุณัฑ์
ที่จัดหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอก 
กพ 4 - 4(2) เอกสารคู่มือการปฏบิัติงานควบคุมครภุณัฑ์จัดหา
ด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอก 
กพ 4 - 4(3) เผยแพร่ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานควบคมุ
ครุภณัฑ์ที่จัดหาด้วยเงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอก 

5. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีงบประมาณ
ปัจจุบันท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

- กองพัสดุได้เสนอมหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติใช้คู่มือปฏิบัติงานควบคมุครุภณัฑ์ที่จดัหาด้วย
เงินรับฝากจากแหล่งทุนภายนอกเป็นคู่มือปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยัไดร้ับอนุมัติให้
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงและเวียนแจ้งหน่วยงานน าไปใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
เวียนแจ้งข้อ 

กพ 4 - 5(1) แนวปฏิบัติการจัดการความรู้/แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
กพ 4 - 5(2) รายชื่อหน่วยงานเวยีนแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการ
ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3%20(1)%20รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3%20(1)%20รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3(2)%20เอกสารประกอบการจัดอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3(2)%20เอกสารประกอบการจัดอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3%20(3)บันทึกรายงานผล%20ศธ%200522.01(04)-2012.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3%20(3)บันทึกรายงานผล%20ศธ%200522.01(04)-2012.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.3%20(3)บันทึกรายงานผล%20ศธ%200522.01(04)-2012.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.4%20(1)%20ข้อพึงระวัง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.4%20(1)%20ข้อพึงระวัง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.4(2)%20คู่มือปฏิบัติงานควบคุมครุภัณฑ์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.4(2)%20คู่มือปฏิบัติงานควบคุมครุภัณฑ์.pdf
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/purcash/WEB/km.html
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/purcash/WEB/km.html
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.5(1)%20แนวปฏิบัติการจัดการความรู้.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ข้อ%204.5(1)%20แนวปฏิบัติการจัดการความรู้.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.5(2)%20รายชื่อหน่วยงานเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.5(2)%20รายชื่อหน่วยงานเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/4.5(2)%20รายชื่อหน่วยงานเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 บุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ( ก.ย. 58 – ส.ค.59)  
เกณฑ์การประเมิน  
สูตรการค านวณ : 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของสถาบนั 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ไดร้ับการพัฒนา >= 40 ชม/ป ี 9 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 21 

 
ผลการประเมิน  กองพัสดุมีบุคลากร ข้าราชการ พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  รวมท้ังหมด 21 คน  ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ  
ความรู ้ความสามารถด้านการพัสดุ และความรู้ด้านอืน่ๆ จากหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลยั รวมท้ังการศึกษาดูดงานมากว่า  00 ชั่วโมงตอ่ป ี 
จ านวน  9  คน   

 
ปีการศึกษา 2558  

การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56  
 

3 
ผลการด าเนินงาน 42.86 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ไดร้ับการพัฒนา ≥= 40 ชม/ปี x 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานหลัก 
(Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารหน่วยงาน 

    กองพัสดุมีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานของหน่วยงาน ตามที่กองพัสดุได้รายงานผล
การติดตามความก้าวหน้าและรายงานการประเมินผลส าเรจ็ของการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจ้างและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้
ด าเนินการ (บันทึกท่ี ศธ.0522.01(04)/9943 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2558) กองพัสดุได้วิเคราะห์และ
ทบทวนกระบวนการท างาน ตรวจรับงานจ้างดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ       
มหาวิทยาลัย  โดยมีขั้นตอนด าเนนิการ 
    1. เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการตรวจรับงานจ้างดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
    2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
     โดยได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามบันทึกท่ี ศธ.0522.01(04)/3073 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559)  

 กพ 6-6(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/6107 ลง
วันท่ี  18 มิถุนายน 2558 
 กพ 6-6(2) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9943 ลง
วันท่ี 23 กันยายน 2558 
 กพ 6-6(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/3073 ลง
วันท่ี 28 มีนาคม 2559 
 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะปรบัปรุงตามข้อ 1 

   กองพัสดุส ารวจความคาดหวัง ความต้องการของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 
     1. ความคาดหวัง ความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
     2. ความคาดหวัง ความต้องการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     3. ความคาดหวัง ความต้องการของกองพัสดุ 
     4. ความคาดหวัง ของผู้รับจ้าง      

 กพ 6-6(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/4950 ลง
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559  
 กพ 6-6(2) หนังสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุม 

 
 

file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบงชี้ที่%207/6107.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบงชี้ที่%207/6107.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบงชี้ที่%207/บันทึก%205911.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานตัวบงชี้ที่%207/บันทึก%205911.pdf
../หลักฐานข้อ%206/ข้อ%206.pdf
../หลักฐานข้อ%206/ข้อ%206.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการและ/หรือมติที่
ประชุมที่ส าคญั/กฎหมายที่ส าคญัตามข้อ 2 และได้รับ
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

  กองพัสดุด าเนินการออกแบบส ารวจความคาดหวัง ความต้องการเพื่อน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการตรวจรับงานจา้งดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุผู้รับจ้าง กองพัสดุ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกีย่วข้อง จ านวน 10 
หน่วยงาน โดยมีการประชุมพิจารณาร่างกระบวนการในการตรวจรบังานจ้างดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  

 กพ 6-6(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/5011 
ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
 กพ 6-6(3) แบบส ารวจความคาดหวัง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตาม
ข้อ 3 ไปปฏิบตั ิ

  มีการน ากระบวนการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ท่ีออกบแบบใหม่ที่ไดร้ับความเห็นชอบตามข้อ 3 ไป
ปรับปรุงขั้นตอนและรวมทั้งปรบัปรุงระยะเวลาการด าเนินการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยก าหนด
กิจกรรมการด าเนินการ 7 กิจกรรม  

 กพ 6-6(4) บันทึก ศธ.0522.01(04)/8499 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2559  

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการทีไ่ด้
ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มี
การเปรยีบเทียบกระบวนงานเก่ากับกระบวนงานใหม่/มี
การด าเนินงานตามกระบวนงานท่ีออกแบบหรือทบทวน
ใหม่) และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในรอบปี
ถัดไป 

มีการน าผลการส ารวจความคาดหวัง ความต้องการมาประเมินผลเพือ่เปรียบเทียบระยะเวลาของ
กระบวนงานเดมิ กับกระบวนงานใหม่ เพื่อหาข้อสรุปและจดัท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในปี 2560   

 กพ 6-6(5) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9977 
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559  

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ( ต.ค. 58 - ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน (คะแนนเตม็ 5) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยนืยนัของสถาบนั 

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 4.125 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

 
4.125 

 
ผลการด าเนินงาน 4.125 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

         กองพัสดุได้จัดท าแบบส ารวจความคาดหวัง ความต้องการในการรับบริการตรวจรับงานจา้งดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบ้ริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  4.125  
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 ( ก.ย. 58 -  ส.ค. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน
ก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน (TQA 4.1) 

กองพัสดุ ได้ให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองพัสดุ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัสดุ รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของกองพัสดุเพื่อทบทวนนโยบาย และปรับปรุงการประกันคุณภาพศึกษาของกองพัสดุให้สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

 กพ 8-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  
 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครบถว้น ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ และ 2) การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามทีก่ าหนดในระบบ CHE QA Online  
  (TQA 4.1ก 1) 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมกีารด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1. มีการควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคณุภาพอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558  มีการควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ภายใตต้ัวบ่งช้ี จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2. มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั และรายงานข้อมลูในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 กพ 8-2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
กพ 8-3(2) รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี 2558 
กพ 8-3(3) ระบบ CHE QA Online  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยง
สู่แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

กองพัสดุ น าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานที่ส่งผลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และ/หรือแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังน้ี   
 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยก าหนดตัวชีว้ดั ค่าเป้า  หมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการพร้อม
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย ในพันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
ตัวชี้วัดที่  1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานการเรียนรู้ ก าหนดกลยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้
ประจ าปีของกองพัสด ุ
ตัวชี้วัดที่  2. ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมใน Corporate Risk ของระบบทีก่องพัสดุเกี่ยวขอ้ง 
ตัวชี้วัดที่  3. ก าหนดกิจกรรมการปรับระบบบริหารจัดการภายในที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการบริหารหน่วยงานที่
สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองพัสดุ 
   และก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ระบุผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละงาน และมกีารรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนประจ าปพีร้อมข้อเสนอแนะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 

กพ 8-3(1) แผนยุทธศาสตร์กองพสัด ุ
กพ 8-3(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกอง
พัสด ุ
กพ 8-3(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9169 
ลงวันท่ี  15 กันยายน 2557 เรื่อง ขอให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนภูมโิครงสร้าง
และอัตราก าลัง (ปรับปรุงใหม่)  
กพ 8-3(4) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
แต่ละงาน  
กพ 8-3(5) การรายงานผลการปฏบิัติตาม
แผน 
 

4. มีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน 

กองพัสดุได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยมีการ
ก าหนดกิจกรรมการปรับระบบบริหารจัดการภายในจากการสรุปผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของแต่
ละงาน โดยมีการปรับโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น การรับเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เดิมมีผู้รับผิดชอบ 2 งาน คืองานธุรการและงานจัดหาจัดซ้ือ จากการปรับปรุงโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานภายในกองพัสดุ ได้เพิ่มงานบริหารสัญญาอกี 1 งาน เพือ่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารใบ PQ (ตรวจสอบการ
อนุมัติงบประมาณ) ก่อนส่งให้งานจัดหาจัดซ้ือด าเนินการ (เป็นการลดปัญหาในการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานไม่อนุมัติ
งบประมาณ และมีงบประมาณไม่เพียงพอท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายและส่งพัสดเุขา้คลัง) ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
กระบวนการท างานที่สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการพัฒนางาน (ตามแผนผังการ
ปรับปรุงการส่งเอกสารภายในกองพัสดุ)  

กพ 8-4(1) บันทึก ขอให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร้างและ
อัตราก าลัง 
กพ 8-4(2) บันทึกขอเชิญประชุมและ
แผนผังการปรับปรุงการส่งเอกสาร
ภายในกองพัสดุ  

../หลักฐาน%20ตัวบ่งชี้ที่%201%20ข้อ%204/แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202559.pdf
../หลักฐาน%20ตัวบ่งชี้ที่%202%20ข้อ%203/1%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202559%20ตามเล่มสีน้ำเงิน.pdf
../หลักฐาน%20ตัวบ่งชี้ที่%202%20ข้อ%203/1%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202559%20ตามเล่มสีน้ำเงิน.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/รวมแผนปฏิบัติราชการของแต่ละงาน.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/รวมแผนปฏิบัติราชการของแต่ละงาน.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/5800816123250162%5b1%5dรายงานแผนงานธุรการ.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/5800816123250162%5b1%5dรายงานแผนงานธุรการ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ปรับปรุงโครงสร้างกองพัสดุ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/บันทึกเชิญประชุมหารือ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/บันทึกเชิญประชุมหารือ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/บันทึกเชิญประชุมหารือ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้
จากการแลกเปลีย่นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

กองพัสดุ ได้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และสนทนากลุม่ (Focus Group) เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1 (ส่วนต่อเตมิ) ช้ัน 
6 ซึ่งมีประเด็นทีร่่วมแลกเปลีย่น ดังนี้ 

ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 

1. ลักษณะของตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีของหน่วยงานสนับสนุน 
2. ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนท่ีตอ้งการให้เพิ่มเตมิ/ปรับปรุงแก้ไข 
3. ปัญหาที่ผ่านมาของตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน 
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ คือส านักงานอธิการบดี ควรมีกจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรูเ้รื่องประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันหาข้อเสนอแนะร่วมกัน และควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหารว่มกันตามตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ 
         
 

 กพ 8-5(1) บันทึกเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
กพ 8-5(2) สรุปประเด็นกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กพ 8-5(3) ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และสนทนากลุม่ (Focus 
Group) เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษา ภายในหน่วยงานส านักงาน
อธิการบด ี

 
 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

../หลักฐาน%20ข้อ%208/1126159115214732%5b1%5d%20บันทึกประชุมแลกเปลี่ยน.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/1126159115214732%5b1%5d%20บันทึกประชุมแลกเปลี่ยน.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้%5b1%5d.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้%5b1%5d.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/ใบเซ็นชื่อ%20QA%5b1%5d.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/ใบเซ็นชื่อ%20QA%5b1%5d.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/ใบเซ็นชื่อ%20QA%5b1%5d.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/ใบเซ็นชื่อ%20QA%5b1%5d.pdf
../หลักฐาน%20ข้อ%208/ใบเซ็นชื่อ%20QA%5b1%5d.pdf
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ตารางที ่ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตวับง่ชี ้     

   
 

   

  

ตวับง่ชีท้ ี ่ ชือ่ตวับง่ชี ้ ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมนิตนเอง 

1 ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารหน่วยงาน 5 5.00 

2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 6 5.00 

3 ระบบบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน 5 5.00 

4 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ 5 5.00 

5 บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรั้บการพัฒนา รอ้ยละ 42.86 3.06 

6 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน 5 5.00 

7 ผลประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 4.13 4.13 

8 การด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของหน่วยงาน 5 5.00 

  เฉลีย่คะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้   4.65 
 

 


