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รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษ 2555 

(1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 
 
 
 
 
 

กองกลาง   ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

18  กรกฎาคม  2556 
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ส่วนน า SAR 
1.0 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การประเมินตนเองของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555  
เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2555  
(1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  
โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 
ในปีการศึกษา 2555 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเอง 

อยู่ที่ระดับคะแนน  5.00  รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมของ สมศ. (2 ตัวบ่งชี้)  รวมทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.85  
         ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้  
           - องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ          ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5.00    
           - องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ                                       ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.75    
           - องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                            ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5.00   
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1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
       

ชื่อหน่วยงาน 
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ที่ตั้งหน่วยงาน 
กองกลาง ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร 
 
ประวัติความเป็นมา 
           สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2522 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2522 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานอธิการบดีในครั้งนั้นครอบคลุม 
งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน งานวางแผนหลัก และงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
           ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน 
และกองพัสดุ (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523) 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองกลาง และได้แยกเป็นกองการเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ความรับผิดชอบของกองกลางในระยะแรก คือ การดาเนินงาน 
เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย การติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการอธิการบดีและ 
รองอธิการบดี งานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย งานอาคารสถานที่ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย 
ในมหาวิทยาลัย 
          ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีระบบการจัดการเป็นศูนย์รวมของการบริการหลายรูปแบบ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน และอํานวยความ 
สะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการเอกสารราชการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริการยานพาหนะ การดูแล 
รักษาความปลอดภัย การจัดประชุม และการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และงานพิธีต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
งานสารบรรณ และหน่วยเอกสารราชการ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุม หน่วยยานพาหนะ หน่วยประสานงาน ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

  ปณิธาน 
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป 
เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม 
ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ (กองกลางใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

 
วิสัยทัศน์ 
           มุ่งพัฒนาการให้บริการในระบบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ และสร้างความประทับใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือดาเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
           2. เพ่ือทําหน้าทีเ่ลขานุการ และการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
           3. เพ่ือจัดระบบการจัดเก็บเอกสารราชการ 
           4. เพ่ือจัดทําประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทุกด้าน 
           5. เพ่ือจัดบริการด้านยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 
           6. เพ่ือจัดบริการห้องประชุม และเครื่องดื่มสาหรับการประชุม 
           7. เพ่ือติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และงานพิธีการต่าง ๆ 
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 1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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 1.4 รายช่ือผู้บริหาร  
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 1.5 จ ำนวนบคุลำกร 
 

       ในปีการศึกษา 2555 มีบุคลากรปฏิบัติการจําแนกได้ดังนี้ 
 
                                                                                                                                                         หน่วย  :   คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
ข้าราชการ - 16 16 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 1 
พนักงานชั่วคราวตําแหน่งอาจารย์ประจําพิเศษ - - - 
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 
ลูกจ้างประจํา 

   
-ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน - 51 51 
-ลูกจ้างประจําเงินรายได้ - 37 37 
-ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 

   
-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) - 9 9 
-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได้) - - - 
-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน) - - - 

รวม - 114 114 
 
                                                      ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 
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 1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
           ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  
 
                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ** 
งบบุคลากร 7,357,500.00  
งบดําเนินงาน 32,237,800.00  
งบลงทุน 430,000.00  
งบเงินอุดหนุน -  
งบรายจ่ายอื่น 110,000.00  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 40,135,300.00  
 

              ** ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

          ควรเพิ่มเติมรายละเอียดผลการดําเนินงานในเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อ ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือแสดงให้เห็น 
ความสมบูรณ์ของผลการดําเนินงานให้มากขึ้น 

 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

         ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 กองกลางมีการนํารายละเอียดผลการดําเนินงานในเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ 
     มาแสดงมากขึน้ และเป็นการรายงานผลการดําเนินงานตามผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ข้อมูลตามผลการดําเนินงานของกองกลาง  

และศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพทําเป็นตัวอย่าง 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)  
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2551 – 2554) 

   กองกลาง มีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2554 - 2558) ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  โดยใช้ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลางเป็นคณะทํางาน
เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้
ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทย
ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จ
มัธยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการ
เรียนการสอนทางไกลซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้น
เรียนตามปกติ” และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุด
วิชา” 

กก 1.1 - 1(1) รายงานการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง ครั้งที่ 
4/2555 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2555 
กก 1.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 
- 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 
กก 1.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 
- 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

    

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf


 

 
11 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหาร
หน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

   กองกลาง มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 
ฉบับปรับปรุงของกองกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555  ลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ
การดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนฐาน/สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
และกําหนดผู้รับผิดชอบไว้ในแผนยุทธศาสตร์ คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล   เพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระหว่างบุคคล และการติดตามงาน ตลอดจนเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย 

กก 1.1 - 2(1) แผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 
- 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 
กก 1.1 - 2(2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
กก 1.1 - 2(3) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกองกลาง ประจําปี
งบประมาณ 2555 ระหว่างรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
กับผู้อํานวยการกองกลาง 
กก 1.1 - 2(4) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 
2555 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
3.1 สาขาวิชาเน้นด าเนินการตามพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน  
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นด าเนินการ
ตามพันธกิจด้านการวิจัย 
3.3 ส านักการศึกษาต่อเนื่องน้นด าเนินการ
ตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆเน้นด าเนินการ 

   กองกลาง  มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2558) ฉบับปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2555 เป็นแผนปฏิบัติ 
ราชการประจําปีของกองกลาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยมีการ
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลางเพ่ือนําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) มาช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
 (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ 2555   
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีตามกระบวนการของ  Balance 
Scorecard  โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ในการนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2555 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด 

กก 1.1 - 3(1) รายงานการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง ครั้งที่ 
4/2555 เมื่อวันที่14 มิ.ย.2555 
กก 1.1 - 3(2) แผนที่ยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 
กก 1.1 - 3(3) แผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 
- 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนที่ยุทธศาสตร์ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนที่ยุทธศาสตร์ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf


 

 
12 

 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ตามพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กร (ด้าน
บริหารจัดการ / ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล /  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร / ด้านกายภาพ) 

ไว้   ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา-มหาวิทยาลัย และ
อยู่ในคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยกับผู้อํานวยการกองกลาง 

กก 1.1 - 3(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ
กองกลาง 
กก 1.1 - 3(5) คํารับรองปฏิบัติราชการ
ของกองกลางประจําปีงบประมาณ 
2555 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

   กองกลาง มีการกําหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-
2558)  ฉบับปรับปรุง โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้งกําหนดโครงการยุทธศาสตร์และ
ผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกองกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ และเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

กก 1.1 - 4(1) แผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 
- 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555  
กก 1.1 - 4(2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 ของ
กองกลาง 
กก 1.1 - 4(3) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลของกองกลาง ครั้งที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ 2555 
กก 1.1 - 4(4) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลของกองกลาง ครั้งที่ 2 
ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกองกลาง%20ครั้งที่%201%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกองกลาง%20ครั้งที่%201%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกองกลาง%20ครั้งที่%201%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกองกลาง%20ครั้งที่%202%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกองกลาง%20ครั้งที่%202%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกองกลาง%20ครั้งที่%202%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ตามข้อ 3 

 กองกลาง มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กองกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  และเพ่ือให้ทราบความ 
ก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
กองกลางจึงดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัตราชการ  ดังนี้   
   1. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ 3 มิติ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีการายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ  
จํานวน 12 ครั้ง  ได้แก่ 

      1.1 AEDT04  บันทึก-ปรับปรุงผลที่ได้ของข้อมูลการดําเนินงาน  เป็น
การบันทึกผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการดําเนินงานของผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้   1.2 AEDT06  บันทึก-ปรับปรุง
ผลของตัวชี้วัดตามแผนงานผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงการ เป็นการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน ผลผลติระดับกิจกรรม/โครงการ ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดืนอ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ด้วยวาจาต่ออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน 

3. มีการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554-2558) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 ของกองกลาง ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือให้กองกลาางทราบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน และเพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กก 1.1 - 5(1) บันทึก-ปรับปรุงผลที่ได้
ของข้อมูลการดําเนินงาน (AEDT04) 
กก 1.1 - 5(2) บันทึก-ปรับปรุงผลของ
ตัวชี้วัดตามแผนงานผลผลิตระดับ
กิจกรรม/โครงการ (AEDT06) 
กก 1.1 - 5(3) รายงานความก้าวหน้าผล
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
2555 
กก 1.1 - 5(4) รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 -2558) 
ประจําปีงบประมาณ 2555 ของ
กองกลาง 

 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/aedto4.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/aedto4.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/aedto6.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/aedto6.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/aedto6.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-2558)%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-2558)%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-2558)%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-2558)%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-2558)%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

 กองกลาง มีการดําเนินการตามประกาศหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สําหรับการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกองกลาง   ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3 ครั้ง  โดยมี 
การกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกองกลาง  และมีการรายงานความ 
ก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน  
และ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี
และรองอธิการบดีที่กํากับดูแล ดังนี้ 
  รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555   

 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555   
  รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555   

กก 1.1 - 6(1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กก 1.1 - 6(2) รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
6 เดือน 
กก 1.1 - 6(3) รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
9 เดือน  
กก 1.1 - 6(4) รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
12 เดือน  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและท่ีประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

กองกลาง มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554 - 2558)ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี    
โดยจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2554 - 2558) ประจําปีงบประมาณ 2555 ของกองกลาง ซึ่งเป็น
การประเมินความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ จํานวน 1 ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  และระบบบริหารทรัยากรบุคคล เพื่อรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ   
และจํานวน 2 เป้าประสงค์  ดังนี้   
เป้าประสงค์ที่ 7.1 เพ่ือให้มีโครงสร้าง ระบบการบริหารและระบบงานที่คล่องตัว
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร้อยละ  

กก 1.1 - 7(1) ผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554 - 
2558) ระดับหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองกลาง 
กก 1.1 - 7(2) รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
6 เดือน ประจําปี 2556 
กก 1.1 - 7(3) รายชื่อผู้เข้าร่วมการ
นําเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 ของกองกลาง 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%209%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%209%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%209%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%20ประจำปี%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%20ประจำปี%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%20ประจำปี%202556.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมกาารนำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมกาารนำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมกาารนำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมกาารนำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  ความสําเร็จ 100  เป้าประสงค์ที่ 7.2 มีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Focused Open 
University)   ร้อยละความสําเร็จ 66.67  โดยผลการประเมินความสําเร็จใน
ภาพรวมของกองกลาง คิดเป็นร้อยละ 87.50   แล้วจัดส่งผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ฯให้กับกองแผนงาน และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้บริหารใน
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 
2555 รอบ 6 เดือน และเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ใน มิติที่ 1:  มิติด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 
5 ปี ของหน่วยงาน (ประจําปีงบประมาณ 2555) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภายใน
กองกลาง (ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง) เข้าร่วมรับฟังการ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าใน 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

กองกลาง มีการนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ือประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน ในมิติที่ 4 ด้านการ
พัฒนาองค์กร   เรื่อง "ให้ทบทวนและประเมินแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน"โดยกองกลางได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ดังนี้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 จุดแข็ง/จุดเด่น  

หน่วยงานมีการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย 
มาตรการประหยัดพลังงาน และการบํารุงรักษายานพาหนะตามจํานวนระยะทาง
ที่กําหนดไว้ในคู่มือ   
จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง   
     งานประชาสัมพันธ์ขาดบุคลากรที่จะมาดําเนินการในส่วนของแผน 
การประชาสัมพันธ์  ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมบุคลากร จัดให้บุคลากรทํางานหลาย
หน้าที่ และส่งเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม  พิจารณาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสําหรับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  เป้าประสงค์ท่ี 7.2 มีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์     

กก 1.1 - 8(1) การทบทวนและประเมิน
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกองกลาง 

 
 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  

 
5.00  

ผลการดําเนินงาน 8  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การทบทวนและประเมินแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การทบทวนและประเมินแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การทบทวนและประเมินแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกลาง.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 

ข้อ 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วน 

   ผู้อํานวยการกองกลาง และที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดในด้านต่างๆ  ดังนี้   
1. ด้านวางแผน วางแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกองกลางให้สอดคล้องกับนโยายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณา
การแผนงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองกลางตามที่
กําหนด  รวมทั้งติดตามเร่งรัดการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน   
2. ด้านบริหารงาน  กําหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย 
กํากับดูแล ติดตามให้คําแนะนํา วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกอกงลาง รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม กรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง    
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ให้คําปรึกษาแนะนําการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกองกลาง รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ วางแผนการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 

กก 7.1 - 1(1) รายงานการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 
กก 7.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2554 - 2558) ประจําปีงบประมาณ 
2555 
กก 7.1 - 1(3) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 ของ
กองกลาง 
กก 7.1 - 1(4) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ประจําปี
งบประมาณ 2555 
กก 7.1 - 1(6) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2555 ของ

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20กองกลาง%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/12.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/12.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กองกลางกําหนดไว้ 
 

กองกลาง 
กก 7.1 - 1(7) รายงานผลการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่วมกัน ประจําปีงบประมาณ 
2555 ของกองกลาง 
กก 7.1 - 1(5) รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 
ผ่านระบบ e-Performance  

2. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

  ผู้อํานวยกองกลางและที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลางมีวิสัยทัศน์ 
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรของหน่วยงาน
ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน โดย
แต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะทํางานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และนําผล
การดําเนินงานของคณะทํางานมาแจ้งให้ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใน
กองกลางได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจและผลักดันให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

กก 7.1 - 2(1) รายงานการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 
กก 7.1 - 2(2) แผนที่ยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2554 - 2558) ประจําปีงบประมาณ 
2555 
กก 7.1 - 2(3) การแต่งตั้ง
คณะทํางานชุดตาง ๆ ของกองกลาง 
กก 7.1 - 2(4) บันทึกเวียนแจ้งผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 
2554 

3. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ

   ผู้อํานวยการกองกลางและที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง มีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย  ดังนี้    
1. ระดับหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการลงนามใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน โดยใช้ระบบ e-

กก 7.1 - 3(1) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกองกลาง ประจําปี
งบประมาณ 2555 ระหว่างรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภา

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/12.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน%20ประจำปีงบประมาณ%202555ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน%20ประจำปีงบประมาณ%202555ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน%20ประจำปีงบประมาณ%202555ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน%20ประจำปีงบประมาณ%202555ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง%20ครั้งที่%204%202555%20เมื่อวันที่14%20มิ.ย.2555%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b5%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b5%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b5%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์%20ของกองกลาง%20%205%20ปี%20ฉบับปรับปรุง%20(พ.ศ.2554-%202558)%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b5%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน%20ประจำปีการศึกษา%202554%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน%20ประจำปีการศึกษา%202554%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน%20ประจำปีการศึกษา%202554%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง%5b1%5d.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

Performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้อํานวยการกองกลางและท่ีประชุมหัวหน้า
หน่วยงานภายในกองกลาง ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่
บุคลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
เป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยกับผู้อํานวยการ
กองกลาง 
กก 7.1 - 3(2) รายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ ผ่านระบบ e-
Performance  
กก 7.1 - 3(3) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ประจําปี
งบประมาณ 2555 

4. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้อํานวยการกองกลางและที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลางสนับสนุน
ให้บุคลากรในกองกลางมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม เช่น การขอรับเงินสนับสนุนค่าตัดชุดปกติขาว 
(เสนอชื่อผู้สนใจในการขอรับเงินสนับสนุนค่าตัดชุดปกติขาวโดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลางและส่งไปยังงาน
สวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่) การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การไป
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามที่
หน่วยประสานงานได้เวียนแจ้ง และเสนอผู้อํานวยการกองกลางพิจารณาจัดส่ง
ต่อไป นอกจากนี้ยั งมีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการต่ างๆ ในการสนับสนุนยุ ทธศาสตร์ ของกองกลางและ
มหาวิทยาลัย  อาทิ คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองกลาง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของกองกลาง  เป็นต้น 

กก 7.1 - 4(1) การให้อํานาจในการ
ตัดสินใจกับบุคลากร 
กก 7.1 - 4(2) การส่งเสริมบุคลากร
เข้ารับการ 
ฝึกอบรมฯ 
กก 7.1 - 4(3) การสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
 
 

5. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม

        ผู้อํานวยการกองกลางและที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง มี
การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองกลางเต็มตามศักยภาพ  ดังนี้      
1. แจ้งมติที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ที่ประชุม 

5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหาร
ของหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ%20กองกลาง%20ประจำปีงบประมาณ%202555%20ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกับผู้อำนวยการกองกลาง%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%5b2%5d.pdf
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ศักยภาพ ก.พ.อ.มสธ. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมของหน่วยงานต่างๆ เป็น

ต้น เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบทิศทางและนโยบายการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยเวียนแจ้งให้บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติ   
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของกองกลาง  เช่น   
     2.1 การเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ 
     2.2 การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรหลักสูตรต่างๆ   
     2.3 การเข้ารับการฝึกอบรมระบบงบประมาณ พัสดุ และการขอเบิกจ่าย
สําหรับผู้ใช้งานของหน่วยงาน 

ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ผู้อํานวยการกองกลางและที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้    
1. หลักประสิทธิผล  มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในกองกลางอย่าง
ต่อเนื่อง    
2. หลักประสิทธิภาพ  มีการส่งเสริมให้บุคลากรในกองกลางเข้ารับการฝึกอบรม
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   
3. หลักการตอบสนอง  มีการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของกองกลาง และบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี   
4. หลักภาระรับผิดชอบ  มีการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปี รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี และรายงานการประเมินตนเอง 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   
5. หลักความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาผ่านทางเว็๋บไวต์ของหน่วยงาน   

กก 7.1 - 6(1) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ประจําปี
งบประมาณ 2555 
กก 7.1 - 6(2) การสนับสนุน
บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม 
กก 7.1 - 6(3) การมอบหมายให้
บุคลากรปฏิบัติงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
กก 7.1 - 6(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 ของ
กองกลาง 
กก 7.1 - 6(5) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
ในระบบ e-Performance  
กก 7.1 - 6(6) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2555 ของ
กองกลาง 
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6. หลักการมีส่วนร่วม  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
คณะทํางานต่าง ๆ ของหน่วยงาน   
7. หลักการกระจายอํานาจ  มีการมอบหมายอํานาจให้คณะกรรมการและ
คณะทํางานต่างๆ ของกองกลาง ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. หลักนิติธรรม  มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ   
9. หลักความเสมอภาค  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุม
ร่วมกัน โดยมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่างๆ โดยกําหนดสิทธิ์
ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน    
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในกองกลางสามารถแสดง
ความคิดเห็น และฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการ
ประชุมต่างๆ ในการประชุมของกองกลาง 

กก 7.1 - 6(7) บันทึก-ปรับปรุงผลที่
ได้ของข้อมูลการดําเนินงาน 
(AEDT04) 
กก 7.1 - 6(8) บันทึก-ปรับปรุงผล
ของตัวชี้วัดตามแผนงานผลผลิต
ระดับกิจกรรม/โครงการ (AEDT06) 
กก 7.1 - 6(9) Website ของกอกง
ลาง  
กก 7.1 - 6(10) คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ของกองกลาง 
กก 7.1 - 6(11) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
หน่วยงานนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะทํางานประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 (ระดับหน่วยงาน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2554 - 31 มีนาคม 2555) กลุ่มสํานักงานอธิการบดี โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้   
1. ศึกษาและตรวจสอบหลักฐานตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน    
2. ประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสํานักงาน
อธิการบดี จากระบบ e-Performance   ความเห็น/ข้อเสนอแนะของ
คณะทํางานฯ  ได้แก่  
1. รับรองผลการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 กลุ่มสํานักงานอธิการบดี    

กก 7.1 - 7(1) รายงานการประเมิน
คะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 6 
เดือน 
กก 7.1 - 7(2) คําสั่งคณะทํางาน
พัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร 
มสธ. 
กก 7.1 - 7(3) การนําเสนอคู่มือการ
จําแนกหมวดหมู่เอกสารเข้าท่ีประชุม
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และมติที่
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2. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ เพื่อนําไปพัฒนา/ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานในคํารับรองฯ ปี 2555 (รอบ 12 เดือน) และคํารับรองฯ ปี 2556  
กองกลางได้นําความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ ดังกล่าว มาปรับปรุง
การบริหารงานในเรื่อง การเร่งรัดการบริหารงานเอกสารของมสธ.ที่สมบูรณ์
พร้อมใช้งานทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปีงบประมาณ 2555  การ
ดําเนินงานบริหารงานเอกสารของ มสธ.  มีการจัดตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ
บริหารงานเอกสาร มสธ. ซึ่งมีหัวหน้างานสารบรรณ เป็นผู้ทํางานและเลขานุการ 
ได้กําหนดแนวทางการจัดหมวดหมู่เอกสารของมหาวิทยาลัยที่นําไปใช้ในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทําคู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับทดลองใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนําเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบและเวียนแจ้งหน่วยงานให้ทดลองใช้คู่มือดังกล่าวในการ
จัดเก็บเอกสารเป็นเวลา 6 เดือน (ต.ค.54 - เม.ย.55) ก่อนนําปัญหาและ
ข้อคิดเห็นจากการทดลองใช้งานมาปรับปรุงและจัดทําเป็นฉบับจริงต่อไป จาก
การสํารวจปัญหาและอุปสรรค/ข้อควรแก้ไขเพ่ิมเติมของการทดลองใช้คู่มือการ 
จําแนกหมวดหมู่เอกสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นขอให้ปรับปรุงคู่มือฯ เพ่ือให้คู่มือฯ มีความสมบูรณ์ใน
การใช้งานมากท่ีสุด โดยการตอบแบบสอบถาม เรื่อง การทดลองใช้คู่มือการ
จําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเมื่อ
ปรับปรุงแก้ไขคู่มือแล้วจะได้นําเสนอที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบก่อนประกาศใช้คู่มือฯ อย่างเป็นทางการต่อไป  แต่จากผลการสํารวจ
แบบสอบถามพบว่าหน่วยงานยังไม่สามารถจัดเก็บเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ใน
คู่มือฯ เพราะมีอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันในด้านต่าง ๆ  เช่น  ขาดแคลนบุคลากร
ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ  ไม่มีเวลาดําเนินการเพราะงานใน
หน้าที่ประจํามีมากเกินไป  ไม่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระบบ
เอกสารแบบเดิมสะดวกต่อการทํางานดีแล้ว ฯลฯ และเพ่ือให้การบริหารงาน
เอกสาร มสธ. สามารถดําเนินการไปได้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้นําความ

ประชุม 
กก 7.1 - 7(4) แบบสอบถามเพ่ือ
สํารวจปัญหาอุปสรรค/ข้อควรแก้ไข
เพ่ิมเติม 
กก 7.1 - 7(5) รายงานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงาน
เอกสาร มสธ. ครั้งที่ 1/2555 
กก 7.1 - 7(6) ขอให้พัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
กก 7.1 - 7(7) ขอให้แจ้งความ
ประสงค์การฝึกอบรมจัดเก็บเอกสาร
ตามคู่มือ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
คิดเห็นที่ได้จากการสํารวจเสนอที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงาน
เอกสาร มสธ. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  โดยที่ประชุมมีมติ
ให้ดําเนินการดังนี้    
1. ขอให้ประสานงานกับสํานักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดเก็บเอกสารที่สอดคล้องกับคู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการของ 
มสธ. เพื่อรองรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2. ขอให้ส่งหนังสือเวียนถามทุกหน่วยงาน เพ่ือแจ้งความประสงค์ท่ีจะเป็นหน่วย
งานําร่องในการจัดเก็บเอกสารตามคู่มือฯ โดยจะมีการฝึกอบรมให้คําแนะนําและ
ร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง และขยายผลสู่หน่วยงานอื่นต่อไป  ทั้งนี้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤติกุล  ยินดีอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม   
3. ให้ความเห็นชอบตารางกําหนดอายุเอกสารราชการ มสธ. ซึ่งประกอบด้วย
รายชื่อหมวดหมู่เอกสาร อายุการเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบการเก็บ  สถานที่
เก็บตามที่เลขานุการเสนอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป 

 

ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
 

 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 7  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไมบ่รรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 



 

 
24 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)  
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ครอบคลุม
พันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

  กองกลาง มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของกองกลาง โดยมี
ผู้อํานวยการกองกลางเป็นประธานเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 5 ปี และแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
โดยกําหนดประเด็นความรู้  เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศของกองกลาง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรกองกลางมีความรู้ 
ความเข้าใจแนวคิด หลักการของการจัดการความรู้  สามารถแลกปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้กับองค์กรภายนอก (Best  Practice) 
ตลอดจนสามารถจัดการความรู้ในเนื้องานของตนให้เป็นระบบ เพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้ขององค์กรในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของกองกลาง 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554-2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555  พันธกิจที่ 5 : การพัฒนาองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ เป้าประสงค์ที่ 7.1 เพ่ือให้มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่คล่องตัวสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่
การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

กก 7.2 - 1(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ของ
กองกลาง ครั้งที่ 1/2554 
กก 7.2 - 1(2) พันธกิจของกองกลาง 
กก 7.2 - 1(3) แผนการจัดการความรู้ 5 
ปี ของกองกลาง (พ.ศ.2555 - 2559) 
กก 7.2 - 1(4) แผนการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 2555 
กก 7.2 - 1(5) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) 
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของกองกลาง 
ระหว่างวันทีร่ 9,17-19 กุมภาพันธ์ 
2555 ณ ห้องประชุม 1607 ส่วนต่อเติม
ชั้น 6 อาคารบริหาร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการจัดการความรู้่กองกลาง%20ครั้งที่%2012554.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการจัดการความรู้่กองกลาง%20ครั้งที่%2012554.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการจัดการความรู้่กองกลาง%20ครั้งที่%2012554.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/พันธกิจของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้%205%20ปี(พ.ศ.2555-2559).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้%205%20ปี(พ.ศ.2555-2559).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนการจัดการความรู้%20%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนการจัดการความรู้%20%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

   กองกลาง ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากร
กองกลาง จํานวน 35 คน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 
ประการ  ได้แก่   
1. บรรลุเป้าหมายของงาน    
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน    
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้    
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน 

กก 7.2 - 2(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรู้ (KM) เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ของกองกลาง 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 

   กองกลาง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) 
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของกองกลาง ระหว่างวันที่ 9,17-19 กุมภาพันธ์ 
2555  ณ ห้องประชุม 1607 ส่วนต่อเติมชั้น 6 อาคารบริหาร มสธ. และ ม.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้   วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2555 วิทยากรภายใน นายธรรมรงค์  ใจสมคม  ผู้อํานวยการ
กองกลาง 09.00 - 12.00 น.  บรรยายเรื่อง หลักการและวิธีการจัดการความรู้ 
(KM)  13.00 - 16.00 น.  สัมมนากลุ่มปฏิบัติการจัดทํา KM ของ
หน่วยงาน  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  13.30 - 16.30 น.  ศึกษาดูงานและฟัง
การบรรยาย  โดยนายชัชพงศ์  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  16.30 - 19.30 น.  สัมมนากลุ่มปฏิบัติการ
จัดทํา KM  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555  09.30 - 12.30 น.  กิจกรรม Walk 
Rally  เสริมสร้างความรู้และการทํางานร่วมกันเป็นทีมที่ดอยตุง ,แม่สาย - 
สามเหลี่ยมทองคํา   13.30 - 18.00 น. สรุปผลการสัมมนา  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2555 09.00 - 12.00 น. สรุปและประเมินผลการสัมมนา 

กก 7.2 - 3(1) บันทึกลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2555 ขอเรียนเชิญ
ผู้อํานวยการกองกลางเป็นวิทยากร 
กก 7.2 - 3(2) รายมือชื่อผู้เข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรู้ (KM) เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ของกองกลาง 
กก 7.2 - 3(3) เอกสารประกอบการ
บรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ (KM)  
กก 7.2 - 3(4) บันทึกความรู้ เรื่อง การ
จัดการความรู้ (KM) ของกองกลาง 
กก 7.2 - 3(5) รายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ 
(KM) เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของ
กองกลาง 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

   กองกลาง ได้รวบรวมความรู้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรู้ (KM) เกี่่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของกองกลางที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

กก 7.2 - 4(1) การจัดการความรู้ของ
กองกลาง 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึก%20ผอ.กก..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึก%20ผอ.กก..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึก%20ผอ.กก..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา%20KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/KM.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึกความรู้%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM)%20ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึกความรู้%20เรื่อง%20การจัดการความรู้%20(KM)%20ของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลกองทุน%20มสธ%2012ปี%2017-19-03-2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลกองทุน%20มสธ%2012ปี%2017-19-03-2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลกองทุน%20มสธ%2012ปี%2017-19-03-2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานผลกองทุน%20มสธ%2012ปี%2017-19-03-2555.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/general/
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/general/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัด เก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร 
(Explicit Knowledge) 

การจัดรถยนต์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาปรับใช้ในการขออนุญาต
ใช้รถส่วนกลาง (กรุงเทพฯ/เขตปริมณฑล)  ของหน่วยยานพาหนะ ซ่ึงเป็นฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) โดยสํานักคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว นอกจากนี้ กองกลางยังมีการให้ความรู้ เรื่อง แอร์
ไม่เย็น แก้ไขได้ด้วยตนเอง ไว้บนเว็บไซต์ของกองกลาง 

กก 7.2 - 4(2) แบบฟอร์มขออนุญาตใช้
รถส่วนกลาง 
กก 7.2 - 4(3) Website กองกลาง 
 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
คว ามรู้ ใ นปี งบประมาณปั จจุ บั นหรื อ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

   กองกลาง มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในเรื่อง การ
ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กรุงเทพฯ/เขตปริมณฑล) ซึ่งเป็นฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้ลด
จํานวนขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวนคนที่ใช้ในการทํางานได้ 
โดยเริ่มใช้งานในการรับเรื่อง การขอใช้รถส่วนกลางผ่านฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Form) แทนการรับเรื่องแบบเดิม (ใบขออนุญาตใช้รถฯ) ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 
2555 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึกระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/บันทึกระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/general/


 

 
27 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํ างานบริหารความเสี่ ย ง  โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง ส ถ า บั น ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   กองกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของกองกลาง โดยมีผู้อํานวยการกองกลางเป็นประธานและบุคลากรของ
กองกลางร่วมเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่ต่อไปนี้   
1. กําหนดนโยบาย และจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงของกองกลางให้สอดคล้องกับนโยบายและระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงของกองกลาง   
3. กํากับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
กองกลาง   
4. พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง  
5. แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
6. ให้คําปรึกษาแก่คณะทํางานที่กําหนดไว้ในข้อ 5     
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

กก 7.4 - 1(1) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของกองกลาง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น  

กองกลาง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของกองกลาง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (บสน.1) ของกองกลาง โดย

กก 7.4 - 2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของกองกลาง  

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่%201%202555เมื่อวัน%209มี.ค.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่%201%202555เมื่อวัน%209มี.ค.2555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่%201%202555เมื่อวัน%209มี.ค.2555.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน  
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
- ความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

บูรณาการความเสี่ยงของกองกลางกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และนํามา
วิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อวัตถุประสงค์ความเสี่ยง มสธ.  เพ่ือระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  ดังนี้   
1. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ  ปัจจัยความเสี่ยงคือ  ระบบที่ 2 
ระบบการเรียนการสอน  2.3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง  ระบบที่ 
12  ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ 12.1.1.1 ระบบ
เตรียมการป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือจาก
บุคลากร   
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ปัจจัยความเสี่ยงคือ  ระบบที่ 2 ระบบการเรียนการ
สอน  2.3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง   
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  ปัจจัยความเสี่ยงคือ  ระบบที่ 2 ระบบการ
เรียนการสอน  2.3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง  ระบบที่ 12 ระบบการรักษา
ความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ 12.1.1.1 มีทรัพย์สินของราชการ 
บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยสูญหาย  12.1.1.2 
ระบบเตรียมการป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือจาก
บุคลากร  ระบบที่ 14 ระบบงานสารบรรณและธุรการ  14.1.1.1 ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่  14.1.1.2 ขาดการกําหนดอายุการ
เก็บเอกสารทุกประเภทที่ได้มาตรฐาน   
4. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก  ปัจจัยความเสี่ยงคือ  ระบบที่ 2 ระบบ
การเรียนการสอน  2.3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง  นอกจากนี้ 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มอบหมาย
ให้ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดีของการพัฒนากระบวนการ 
บริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจะต้อง
ดําเนินงานดังนี้  
1) มีผลการประเมินครอบคลุม 4 องคป์ระกอบ คือ การประเมินความเสี่ยง,
สภาพแวดล้อมของการควบคุม , กิจกรรมการควบคุม และสารสนเทศและ

กก 7.4 - 2(2) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
ย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555.pdf
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สื่อสาร   
2) ระบุจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ   
3) มีการนําจุดอ่อนในข้อ 2 ไปออกแบบระบบควบคุมภายใน   
4) จัดทําประกาศ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

   คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง ได้นํา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยงตามเกณฑ์ข้อ 2 มา
ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดลําดับ จําแนกระดับความ
เสี่ยงตั้งแต่ระดับสูง - สูงมาก  ดังนี้  ระดบัความเสี่ยงสูง   ได้แก่   ระบบที่ 12 
ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่  12.1.1.1 มีทรัพย์สิน
ของราชการ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยสูญ
หาย  ระบบที่ 14 ระบบสารบรรณและธุรการ  14.1.1.1 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่   14.1.1.2 ขาดการกําหนดอายุการเก็บ
เอกสารทุกประเภทที่ได้มาตรฐาน  ระดับความเสี่ยงสูงมาก  ได้แก่   ระบบที่ 2 
ระบบการเรียนการสอน 2.3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง   ระบบที่ 12 ระบบ
การรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่  12.1.1.2 ระบบเตรียมการ
ป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือจากบุคลากร โดยนํา
มาตรการ/กิจกรรมมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงทั้ง 4T 

กก 7.4 - 3(1) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
ย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

   กองกลาง ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองกลาง โดยกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทตามหลัก 4T ( Take = การยอมรับความเสี่ยง, 
Treat = การลดหรือควบคุมความเสี่ยง , Transfer = การโอนหรือการกระจาย
ความเสี่ยง , Terminate = การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) รวมถึงกําหนด
มาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายใน ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบในงาน
บริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสียง 
โดยจัดทํารายงานการปฏิบัติกาารตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองกลาง รอบ 

กก 7.4 - 4(1) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
ย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255 
กก 7.4 - 4(2) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน 
กก 7.4 - 4(3) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ปี%202555%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%206%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%206%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%206%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%206%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%209%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%209%20เดือน).pdf
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6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน (แบบ บสน.2) และการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 9 เดือน 
กก 7.4 - 4(4) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 12 เดือน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดํ า เนินงานตามแผน และรายงานต่ อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   กองกลาง มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  รอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน  โดยมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ด้วยวาจาต่อท่านอธิการบดี และรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผ่านระบบ  
e-Performance  ในมิติท่ี 4 : มิตดิ้านการพัฒนาองค์กร  ตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลางและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้า
ร่วมรับฟังผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร เพ่ือนําไปปรับปรุงผล
การดําเนินงาน นอกจากนี้ยังได้จัดทําเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งให้กับกอง
แผนงาน และหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย 

กก 7.4 - 5(1) รายงานความกา้วหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
6 เดือน 
กก 7.4 - 5(2) รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
9 เดือน 
กก 7.4 - 5(3) รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 
12 เดือน 
กก 7.4 - 5(4) รายชื่อผู้เข้าร่วมการ
นําเสนอรายงานผลความก้าวหน้า 

6. มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

         กองกลาง  ดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ของกองกลาง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
ส่วนงานย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (บสน.1) ของกองกลาง เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 12 เดือน ด้วยวาจาต่ออธิการบดี และรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยมีความเสี่ยงที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง
ไปอีกในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จํานวน 3 ระบบ ดังนี้  

กก 7.4 - 6(1) สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ
กองกลาง 
กก 7.4 - 6(2) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
ย่อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(บสน.1) 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%209%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%209%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%2012%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%2012%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%2012%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานติดตามแผนบริหารความเสี่ยง%20บสน.2%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.2555%20(รอบ%2012%20เดือน).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%206%20เดือน%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%209%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%209%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%209%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ%20รอบ%2012%20เดือน%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมกาารนำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายชื่อผู้เข้าร่วมกาารนำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ระดับส่วนงานย่อย%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ระดับส่วนงานย่อย%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ระดับส่วนงานย่อย%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ระดับส่วนงานย่อย%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20ระดับส่วนงานย่อย%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยง%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202556%20(บสน.1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยง%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202556%20(บสน.1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยง%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202556%20(บสน.1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนบริหารความเสี่ยง%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202556%20(บสน.1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1) ระบบที่ 2 ระบบการเรียนการสอน   
2) ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ และ  
3) ระบบที่ 14 ระบบงานสารบรรณและธุรการ รวมมาตรการ/กิจกรรมที่ต้อง
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 9 มาตรการ และถือเป็นความเสี่ยงของกองกลาง
ที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง และใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ดังนี้  1) ระบบที่ 2 ระบบการเรียนการ
สอน  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.3.1 เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา ภายใต้จุดอ่อนที่ 
2.3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง  มาตรการ/กิจกรรม - รณรงค์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่โดยผ่านสื่อทุกช่องทาง  - เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  - จัดระบบและ
ปรับข้อมูลในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและทันเวลา  ระบบที่ 12 
ระบบรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่  วัตถุประสงค์ข้อที่ 12.1.1 
เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ภายใต้
จุดออ่นที่ 12.1.1.1 มีทรัพย์สินของราชการ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ
ราชการในมหาวิทยาลัยสูญหาย  มาตรการ/กิจกรรม  - จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติให้บุคลากรมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ภายใต้จุดอ่อนที่ 12.1.1.2 ระบบเตรียมการ
ป้องกันอัคคีภัยยังขาดประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือจากบุคลากร  
มาตรการ/กิจกรรม  - ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิง หัวจ่ายน้ํา สัญญาณ
แจ้งเหตุอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน และผังตําแหน่งจุดใช้อุปกรณ์ รวมทั้งผังเส้นทาง
การหนีไฟในอาคารต่าง ๆ  - จัดทําสื่อแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อพบ
อัคคีภัยให้แก่นักศึกษาที่เข้าพัก  ระบบที่ 14 ระบบสารบรรณและธุรการ  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 14.1.1 เพ่ือให้มีการจัดเก็บระบบเอกสารและทําลายเอกสารที่
เป็นระบบ  ภายใต้จุดอ่อนที่ 14.1.1.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกใช้
อย่างเต็มที่  มาตรการ/กิจกรรม  - กําหนดมาตรฐานกลางการจัดเก็บเอกสารบน
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   - จัดทํามาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของ
กองกลางบนรบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้จุดอ่อนที่ 14.1.1.2 ขาดการ
กําหนดอายุการเก็บเอกสารทุกประเภทที่ได้มาตรฐาน  มาตรการ/กิจกรรม  - 
กําหนดอายุการเก็บเอกสารทุกประเภทให้ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
 

 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 6  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 3.98 

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

3.98  
ผลการดําเนินงาน 3.980  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ  มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน
สนับสนุน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน  จํานวน 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 สมศ. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 2  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กก 9.1 - 1(1) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
การประเมินคุณภาพของกองกลาง 
กก 9.1 - 1(2)คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจําปีการศึกษา 2555 
กก. 9.1 - 1(3) รายงานการประเมิน
ตนเอง ของหน่วยงาน ......... ประจําปี
การศึกษา 2555 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก.%209.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/กก.%209.1-1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.15 สมศ. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์   
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 97.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการ 
เอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิสก์ (e-Document) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ขึ้นตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะทํางาน
เพ่ือรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
5. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี โดยปรากฏอยู่ในส่วนนํา SAR ของรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน 

          ในปีการศึกษา 2554 กองกลางได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554  โดยมีการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ  จํานวน 
3 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ และองค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยได้รับผลการประเมินจากคณะผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. (5 ตัว
บ่งชี้) คะแนนการประเมิน 5  ระดับคุณภาพดีมาก  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์ มสธ. (7 ตัวบ่งชี้) คะแนนการประเมิน 4.61  ระดับคุณภาพดีมาก และ
ผู้อํานวยการกองกลางให้จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2554 เวียนแจ้งให้กับบุคลากรได้รับทราบผลการประเมิน เกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาเป็นแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ให้มีประ

กก 9.1 - 2(1) บันทึกเวียนแจ้งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2554 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน%20ประจำปีการศึกษา%202554.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน%20ประจำปีการศึกษา%202554.pdf
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สิทธฺภาพยิ่งขึ้น  และให้พิจารณาตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด โดยขอให้รายงานผู้อํานวยการกองกลางโดยด่วน เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุง และพัฒนาผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการจัดทําการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในในปีต่อไป 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน และมีผล
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

   มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม โดยกองกลางมีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ องค์ประกอบ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  ตัวบ่งชี้ที่ 97.1 (สอ./กก.) 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document)   ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปรากฎอยู่ในรายงาน
การประเมินตนเอง ของกองกลาง  

กก. 9.1 - 3(1) รายงานการประเมิน
ตนเอง ของหน่วยงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 หน้า 40 
 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสนับสนุน 

  กองกลาง มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยและความ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านคุณภาพการศึกษา  ได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  โดยยึดหลักการเนินงาน  ดังนี้  
1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
2. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี  
3. นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นแผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง 
4. มีการเผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน Web 
Site ของกองกลาง 

กก 9.1 - 4(1) ระบบฐานข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา CHE 
QA ONLINE SYSTEM  
กก 9.1 - 4(2) แผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2554 
กก 9.1 - 4(3) Website ของกองกลาง 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

 กองกลาง  ได้นําผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินคุณภาพประจําปีมาพัฒนากําหนดโครงการ / กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

กก 9.1 - 5(1) การนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-4(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา%20%20ประจำปีการศึกษา%20%202554.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา%20%20ประจำปีการศึกษา%20%202554.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา%20%20ประจำปีการศึกษา%20%202554.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/home/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน.pdf
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และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

คุณภาพของหน่วยงานตนเอง  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของกองกลางดังนี้ 
1. มีการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน (โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานเอกสารของ มสธ.) มากขึ้น คือ จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2554 ดําเนินการได้เพียง 1 ข้อ แต่ในปีการศึกษา 2555  สามารถดําเนินการได้
ถึง 5 ข้อ ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ 

การทํางาน 
กก 9.1 - 5(2) ระบบฐานข้อมูล CHE 
QA ONLINE SYSTEM ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการ
เอกสาร 

6. มีการนําข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   กองกลาง ได้นําข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่จัดทําโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนนํา 
SAR ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ทําให้ข้อมูลของกองกลางสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย   
   นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดําเนินงานในลักษณะของการรวมบริการ 
ประสานภารกิจ โครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดเล็ก และ
เน้นพันธกิจด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนพันธกิจอ่ืนๆ อาทิ พันธกิจด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการ
ดําเนินงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ และเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ดังกล่าว เพ่ือส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษานําไปจัดทํา
ฐานข้อมูลกลางสําหรับการจัดทํารายงานการประเมินตนองของมหาวิทยาลัยและ
ของสาขาวิชา 

กก. 9.1 - 6(1) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCU
MENT/channel/default2.asp 

7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายใน
หน่วยงาน / สถาบัน หรือเข้าร่วมใน

 มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 - 16.00
น.  ณ ห้องประชุม 2614 - 2614/  โดยกองกลาง ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม

กก 9.1 - 7(1) การประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) เมื่อ

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-5(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9.1-5(2).pdf
กก.%209.1%20-%206(1)%20http:/eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/channel/default2.asp
กก.%209.1%20-%206(1)%20http:/eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/channel/default2.asp
กก.%209.1%20-%206(1)%20http:/eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/channel/default2.asp
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
กิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น การประชุมดังกล่าว  จํานวน 3 ราย   ได้แก่  1. นายธรรมรงค์  ใจสมคม   

2. นายจิรศักดิ์  คุณากรวงศ์  3. นางมะลิ  สุขสุสร 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

     กองกลาง โดยความร่วมมือกับสํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการขออนุญาตใช้รถ
ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ/เขตปริมณฑล) แทนการใช้ใบขอนุญาตใช้รถส่วนกลาง  
(กรุงเทพฯ/เขตปริมณฑล) แบบเดิม  ซ่ึงการใช้ฟอร์มอิเล็กทรอนิสก์ในการ 
ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กรุงเทพ/ปริมณฑล) สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัด
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไปแล้ว และให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนํา
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ไปใช้ในการขอใช้รถส่วนกลาง (กรุงเทพ/
เขตปริมณฑล) จากการใช้ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ทําให้ลดจํานวน
ขั้นตอน  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  จํานวนคนที่ใช้ในการทํางานได้  โดย
เริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ มีข้อจํากัดว่าต้องแจ้งการใช้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ หากมีความจําเป็นหรือขอใช้รถกรณีพิเศษอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ใช่ราชการปกติประจําวันเร่งด่วนให้โทรประสานงาน 7059 หลังจากแจ้ง
ฟอร์มนี้แล้ว กรณีขอใช้รถก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลาราชการ 16.30 น.  
ให้บันทึกขออนุมตัิใช้รถกรณีพิเศษ 

กก 9.1 - 8(1) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แบบฟอร์มขอใช้รถ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แบบฟอร์มขอใช้รถ%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แบบฟอร์มขอใช้รถ%5b1%5d.pdf
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ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรบัรองโดยต้นสังกัด 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     
--ไม่มีข้อมูล-- 
 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2555  
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
 

 

4.60  ผลการ
ดําเนินงาน 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ต้นสังกัด=4.600/จํานวนปี =2ปี)=4.600  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 97.1 (สอ./กก.)ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการจัดการเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - Document) 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)  
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการสํารวจและจัดหมวดหมู่เอกสารของ
มหาวิทยาลัยที่นําไปใช้ในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

             คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร มสธ. ซึ่งมีหัวหน้างาน
สารบรรณ เป็นผู้ทํางานและเลขานุการ ได้กําหนดแนวทางการจัดหมวดหมู่
เอกสารของมหาวิทยาลัยที่นําไปใช้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document)   
1. ศึกษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ตํารา คู่มือต่าง ๆ   
     1.1 คู่มือการเก็บหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
2529   
     1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2506   
     1.3 คู่มือการจัดเก็บและคัดเลือกเอกสารของสํานักงบประมาณ พ.ศ.2521   
     1.4 Key word AAA ของ National Archives Australia   
     1.5 การกําหนดรหัสเอกสารโดยแยกตามกลุ่มเรื่องและลักษณะงานของ
กระทรวงการต่างประเทศ   
     1.6 การกําหนดหมวดเอกสารและชื่อแฟ้มเอกสารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ   
     1.7 ประมวลข้อมูลจากการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย และกอง
บรรณสารและห้องสมุด สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การศึกษา
สภาพปัจจุบันของระบบการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการราชการของ  

กก 97.1 - 1(1) คําสั่งฯ แต่งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารเอกสาร 
กก 97.1 - 1(2) การจําแนกหมวดหมู่
เอกสาร 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอสาร%20มสธ..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอสาร%20มสธ..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การจำแนกหมวดหมู่เอกสาร.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การจำแนกหมวดหมู่เอกสาร.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
มหาวิทยาลัย และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
2. วิเคราะห์พันธกิจ (Functional Analysis) ของมหาวิทยาลัย และประมวล
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พันธกิจ (Functions) กิจกรรม (Activities) และ
ลักษณะการดําเนินงาน (Transactions) จัดนําคําศัพท์มาสร้างเป็นชื่อหมวดหมู่
เอกสารราชการราชการ มสธ. ด้วยระบบศัพท์สัมพันธ์   
3. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเอกสารหน่วยงาน และเชิญผู้แทนบาง
หน่วยงานที่มีเอกสารลักษณะเฉพาะเพ่ือร่วมกันพิจารณาหมวดหมู่เอกสารที่ได้
ยกร่างข้ึน   
4. ประมวลข้อคิด ความเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการจําแนกหมวดหมู่
เอกสารราชการ มสธ.   รายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่เอกสารราชการ 
มาธ.  หมวดหมู่เอกสารราชการ มสธ. จําแนกเป็น 4 ระดับ  โดยแต่ละระดับมี
รายละเอียด  ดังนี้    
     ระดับท่ี 1: กลุ่มหลัก (First Descriptors) เป็นหมวดหมู่ตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน  คือ   
        1. กลุ่มงานจัดการศึกษา  ครอบคลุมกลุ่มงานที่เก่ียวกับการจัดการ
สึกษา  อาทิ งานเกี่ยวกับหลักสูตร ชุดวิชา สื่อการศึกษา และบริการการศึกษา   
        2. กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม  ครอบคลุมกลุ่มงานเกี่ยวกับการ
บริการวิชาการแก่สังคมลักษณะต่าง ๆ ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ การบริการแบบเก็บค่าลงทะเบียน การบริการแบบให้
เปล่า   
        3. กลุ่มงานวิจัย  ครอบคลุมกลุ่มงานเกี่ยวกับการวิจัยทุกประเภทจาก
แหล่งทุนภายนอก และแหล่ทุนภายในมหาวิทยาลัย    
        4. กลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ครอบคลุมกลุ่มงานเกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมลักษณะต่าง ๆ    
        5. กลุ่มงานบริหารจัดการ  ครอบคลุมกลุ่มงานเกี่ยวกับงานบริหาร การ 
พัฒนาองค์กร และงานสนับสนุนพันธกิจหลัก  อาทิ การบริหารยุทธศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
บุคลากร การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
การสื่อสารองค์การและบริหารความร่วมมือ การบริหารทั่วไป การประกัน
คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาและบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารกองทุน การตรวจสอบและประเมินผลงาน   
     ระดับท่ี 2 : กลุ่มรอง (Second Descriptors) เป็นหมวดหมุ่ย่อยที่อยู่ภายใต้
แต่ละกลุ่มหลัก จําแนกตามลักษณะงานที่เป็นงานหลัก/กลุ่มกิจกรรมหลักของ
พันธกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ 
แต่ละหน่วยงาน โดยในแต่ละกลุ่มหลักมีจํานวนของกลุ่มรองไม่เท่ากัน   
     ระดับท่ี 3: หัวเรื่อง เป็นหมวดหมู่ภายใต้กลุ่มรอง จําแนกตามหัวเรื่องของ
ลักษณะการดําเนินงาน/กิจกรรมของงาน โดยแต่ละหมวดหมู่ในระดับนี้ได้มีการ
แบ่งในลักษณะเดียวกัน คือมีโครงสร้างหลักของ 
หัวเรื่อง  ดังนี้   
        1. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานและแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานภายนอกและ 
ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการของลักษณะงานนั้น    
        2. คณะกรรมการ/คณะทํางาน   
        3. งาน/กิจกรรมเฉพาะที่ดําเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน  ระดับท่ี  
        4 : หัวเรื่องย่อย เป็นหมวดหมู่ที่จําแนกตามงาน/กิจกรรมย่อย/ชื่อเรื่อง/
รายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละหัวเรื่อง ซึ่งหัวเรื่องย่อยในแต่ละกลุ่มมีจํานวน
ไม่เท่ากัน  เอกสารราชการ  เอกสารราชการ หมายถึง เอกสารราชการที่เกิดขึ้น
หรือรับไว้เพื่อการดําเนินพันธกิจของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการใช้หมวดหมู่เอกสารที่กําหนดไว้นี้ให้ใช้ใน
การจัดเก็บเอกสารราชการ มสธ.  การจัดเก็บเอกสารราชการ มสธ. เข้าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสาร 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินพันธกิจนั้น) เป็นผู้รับผิดชอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
การกําหนดหมวดหมู่เอกสารราชการรายการนั้น ๆ โดยใช้หมวดหมู่ที่กําหนดให้
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และรับผิดชอบในการนําเอกสารฉบับเต็ม 
(Full Text) เข้าเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเอกสาร
กระดาษ ให้แปลงเอกสารกระดาษเป็นเอกสารดิจิทัลด้วยเทคนิคท่ีมีอยู่และ
เหมาะสม)    

2. มีการกําหนดตารางอายุการจัดการ
เอกสาร 

  

3. มีการจัดทําคู่มือการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัยและเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

   กองกลาง ได้จัดทําคู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับทดลองใช้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานเอกสาร มสธ. ในการประชุมครั้งที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ให้นําไปทดลองใช้ และนําเสนอที่ประชุม
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเวียนแจ้งหน่วยงานให้ทดลองใช้คู่มือ
ดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสารเป็นเวลา 6 เดือน (ต.ค. 54 - เมย. 55) ก่อนนํา
ปัญหาและข้อคิดเห็นจากการทดลองใช้งาน มาปรับปรุงและจัดทําเป็นฉบับจริง
ต่อไป 

กก 97.1 - 3(1) การนําเสนอคู่มือการ
จําแนกหมวดหมู่เข้าท่ีประชุมผู้บริหารฯ
และมติที่ประชุม 

4. เวียนแจ้งคู่มือการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติ 

          กองกลาง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเอกสารหน่วยงาน ครั้ง
ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 เพ่ือรับทราบแนวทางการจัดเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่ของมหาวิทยาลัย และได้มอบคู่มือการจําแนกหมวดหมู่
เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับทดลองใช้ ให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 1 เล่ม ให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติ  สําหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน ขอเพ่ิมเติมได้ที่งานสารบรรณ 
กองกลาง หรือ สามารถ Download  ได้ที่
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/upload/คู่มือการ.............
pdf  หรือ www.stou.ac.th เลือก สํานักงานอธิการบดี เลือก กองกลาง เลือก 
การแบ่งส่วนราชการ เลือก งานสารบรรณ คลิกอ่านคู่มือฯ ในหน้าเว็บไวต์ของ
งานสารบรรณ 

กก 97.1 - 4(1) หนังสือเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานเอกสาร
หน่วยงาน 
กก 97.1 - 4(2) การ Download คู่มือ
การจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การนำคู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหาร%20และมติที่ประชุม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การนำคู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหาร%20และมติที่ประชุม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การนำคู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหาร%20และมติที่ประชุม.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/upload/คู่มือการ.............pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/Central/upload/คู่มือการ.............pdf
http://www.stou.ac.th/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเอสารหน่วยงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเอสารหน่วยงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเอสารหน่วยงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การ%20Download%20คู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/การ%20Download%20คู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และเสนอ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

   กองกลาง ได้มีการสํารวจปัญหาอุปสรรค/ข้อควรแก้ไขเพ่ิมเติมของการทดลอง
ใช้คู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นขอให้ปรับปรุงคู่มือฯ เพื่อให้คู่มือฯมี
ความสมบูรณ์ในการใช้งานมากท่ีสุด โดยการตอบแบบสอบถาม เรื่องการทดลอง
ใช้คู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และเม่ือปรับปรุงแก้ไขคู่มือแล้ว จะได้นําเสนอที่ประชุมผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้คู่มือฯ อย่างเป็นทางการ
ต่อไป  จากผลการสํารวจแบบสอบถามฯ พบว่า หน่วยงานยังไม่สามารถจัดเก็บ
เอกสารตามที่กําหนดไว้ในคู่มือฯ เพราะมีอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันในด้านต่าง ๆ 
เช่น ขาดแคลนบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ  ไม่มีเวลา
ดําเนินการเพราะงานในหน้าที่ประจํามีมากเกินไป  ไม่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ระบบเก็บเอกสารแบบเดิมสะดวกต่อการทํางานดีแล้ว ฯลฯ 
จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร มสธ. ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

กก 97.1 - 5(1) แบบสอบถามเพ่ือ
สํารวจปัญหาอุปสรรค/ข้อควรแก้ไข
เพ่ิมเติม 
กก 97.1 - 5(2) รายงานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงาน
เอกสาร มสธ. ครั้งที่1/2555 

6. นําผลการประเมินจากข้อ 5 และ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมผู้บริหารไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเอกสารใน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – 
Document) 

          จากการนําผลการสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามการทดลองใช้
คู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการของ มสธ. เข้าที่ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาระบบบริหารเอกสารราชการของ มสธ. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2555 โดยที่ประชุมพิจารณาผลการสํารวจความคิดเห็นฯ แล้วมี
มต ิ ดังนี้   
          1. ขอให้ประสานงานกับสํานักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดเก็บเอกสารที่สอดคล้องกับคู่มือการจําแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ
ของ มสธ. เพื่อรองรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
          2. ขอให้ส่งหนังสือเวียนถามทุกหน่วยงาน เพ่ือแจ้งความประสงค์ท่ีจะ
เป็นหน่วยงานนําร่องในการจัดเก็บเอกสารตามคู่มือฯ โดยจะมีการฝึกอบรมให้
คําแนะนําและร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ผลักดันให้สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง และขยายผลสู่หน่วยงานอื่น

กก 97.1 - 6(1) รายงานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงาน
เอกสาร มสธ. ครั้งที่ 1/2555 
กก 97.1 - 6(2) ขอให้พัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กก 97.1 - 6(3) ขอให้แจ้งความประสงค์
การฝึกอบรมจัดเก็บเอกสารตามคู่มือ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แบบสอบถาม%20เรื่อง%20การทดลองใช้คู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสาร%20มสธ..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แบบสอบถาม%20เรื่อง%20การทดลองใช้คู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสาร%20มสธ..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/แบบสอบถาม%20เรื่อง%20การทดลองใช้คู่มือการจำแนกหมวดหมู่เอกสาร%20มสธ..pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร%20มสธ.%20ครั้งที่%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร%20มสธ.%20ครั้งที่%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร%20มสธ.%20ครั้งที่%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร%20มสธ.%20ครั้งที่%2012555%20เมื่อวันที่%2012%20ก.ค.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร%20มสธ.%20ครั้งที่%2012555%20เมื่อวันที่%2012%20ก.ค.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานเอกสาร%20มสธ.%20ครั้งที่%2012555%20เมื่อวันที่%2012%20ก.ค.55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ขอให้พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ขอให้พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ขอให้แจ้งความประสงค์การฝึกอบรมจัดเก็บเอกสารตามคู่มือฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/ขอให้แจ้งความประสงค์การฝึกอบรมจัดเก็บเอกสารตามคู่มือฯ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ต่อไป  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤติกุล  ยินดีอนเุคราะห์เป็น
วิทยากรในการฝึกอบรม   
          3. ให้ความเห็นชอบตารางกําหนดอายุเอกสารราชการ มสธ. ซึ่ง
ประกอบด้วย รายชื่อหมวดหมู่เอกสาร อายุการเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบการ
เก็บ สถานที่เก็บตามที่เลขานุการเสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
ต่อไป 

 
 

ผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมิน  
และทิศทางการพัฒนา 

 
องค์ประกอบที่ 97. องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงานล่าช้ามาก หากดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับระบบงานเอกสารของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการเร่งรัดการดําเนินงาน ให้ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงานบรรลุความสําเร็จโดยเร็ว  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554 - 2558) ฉบับปรับปรุง เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์  
   และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. บุคลากรกองกลางต้องพัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยมุ่งเน้นผลผลิต โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด การตั้งเป้าหมายใน
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ ซึ่งจําแนกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2. การดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ยังดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องใช้เวลา เนื่องจากการจัดการจัดหมวดหมู่เอกสาราชการของมหาวิทยาลัยมีจํานวน
มาก อีกท้ังมีการดําเนินการ   นําเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนในการจัดระบบหมวดหมู่เอกสารราชการ จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามเกณฑ์ได้ครบ
ทั้ง 6 ข้อ   
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
องค์ประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของกองกลาง โดยมอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลเพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามและประเมินผล โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การใฝ่รู้ของบุคลากรกองกลางยังไม่มีความต่อเนื่อง 
2. ความมุ่งม่ันในการใฝ่รู้ เรียนรู้ ยังไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับการอยากรู้ และความสนใจ 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และทักษะเพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขาดบุคลากรที่จะมารับผิดชอบ หรือทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อให้การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดอบรมบุคลากรกองกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถรับผิดชอบงานได้ 
3. คณะทํางานประกันคุณภาพการศ๊กษา และบุคลากรกองกลาง ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทํา SAR รวมทั้งการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษายังแยกส่วนงานที่
รับผิดชอบอยู่ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
      เพ่ือให้การดําเนินงานของกองกลางเป็นไปตามวิสัยทัศน์  คือ "มุ่งพัฒนาการให้บริการในระบบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ และสร้างความประทับใจด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย" กองกลางโดยความร่วมมือจากสํานักคอมพิวเตอร์  จึงได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อความประหยัดกระดาษ พนักงานส่งเอกสาร 
ความสะดวก และรวดเร็ว ดังนี้  
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
3. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
4. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์กันพ้ืนที่จอดรถ 
5. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กรุงเทพฯ/เขตปริมณฑล) 
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ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 

  ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 1    5.00 

องค์ประกอบท่ี 7     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 6 ข้อ - - 7 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ - - 5 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ - - 6 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๗.๑๓ 

4 คะแนน 3.98 1.00 3.980 3.98 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 7    4.75 

องค์ประกอบท่ี 9     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๙.๑๕ 

4.00 คะแนน 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=
4.600/จํานวนป ี=2ปี)=4.600 

4.60 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 9    5.00 

องค์ประกอบท่ี 97     

ตัวบ่งช้ีที่ 97.1 5 ข้อ - - 5 5.00 
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คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 97    5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ    4.85 

 
 
 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 

  ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 1    5.00 

องค์ประกอบท่ี 7     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 6 ข้อ - - 7 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ - - 5 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ - - 6 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 7    5.00 

องค์ประกอบท่ี 9     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบท่ี 9    5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ    5.00 

 


