รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2552
(1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรกฎาคม 2553

คํานํา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 วาดวยเรื่องมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกนั้น
กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการดานการเงินและการคลัง ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดประเมินผลการดําเนินงานของกองคลัง เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เปนที่เรียบรอยแลว
กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงไดจดั ทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของกองคลัง และเพื่อใช
ประกอบการปรับปรุงพัฒนางาน และใชประกอบการประเมินคุณภาพภายในตอไป

(นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ)
ผูอํานวยการกองคลัง

สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยงาน
ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของหนวยงาน
โครงสรางการบริหารงาน
บุคลากร
งบประมาณ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
ในรอบปที่ผานมา

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

องคประกอบที่
องคประกอบที่
องคประกอบที่
องคประกอบที่

1
7
8
9

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7-9
10
11 - 23
24 - 60
61 - 69
70 - 84

หนา
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
แผนยกระดับการประกันคุณภาพของกองคลัง
ภาคผนวก

85 – 87
88 - 90
91
92 - 101

1. รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง
2. ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน
-

ขอมูลบุคลากร
ขอมูลงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ .2552
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ

สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยงาน
1.1 ชื่อหนวยงาน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 ที่ตั้งหนวยงาน
กองคลังตั้งอยู ณ ที่ทําการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ของอาคารบริหาร
1
โดยมีพื้นที่บางสวนอยูบนชั้น 3 ของอาคารบริการ 1 และอาคารวิชาการ 1
1.3 ประวัติความเปนมา
กองคลัง เปนหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ซึ่งจัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2523 โดยมีการจัดโครงสรางองคกรและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของกองคลังเปนไปตามคําสั่งการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 5 งาน ไดแก
1. งานธุรการ
2. งานการเงิน
3. งานบัญชี
4. งานงบประมาณ
5. งานเงินรายได

2. ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคหนวยงาน
ปณิธานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุงพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนทั่วไปเพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาตอสําหรับผูสําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความตองการของ
บุคคลและสังคม ดวยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิธีการอื่นที่ผูเรียนสามารถศึกษา
ไปดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ
วิสัยทัศน
ใหบริการดานการเงิน การคลัง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการดานการเงิน บัญชี และงบประมาณของมหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริการและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระบบการเงิน และ
การบัญชีของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทางดานการเงิน การบัญชีและการงบประมาณที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบขอมูลไดงายรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยใหมคี วามคลองตัว
ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ

3. โครงสรางการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน

ผูอํานวยการ
กองคลัง

หัวหนางานธุรการ

หัวหนางานงบประมาณ

หัวหนางานบัญชี

หัวหนางานการเงิน

3.2 ผูบริหาร
ในปการศึกษา 2552 ผูบริหารกองคลัง ประกอบดวย
ตําแหนงบริหาร
ชื่อ – สกุล
ผูอํานวยการกองคลัง
นางชูจิตร
วิสุทธิ์สิริ
หัวหนางานงบประมาณ
นางปาริชาต กาญจนรจิต
หัวหนางานบัญชี
นางสาวพิศมัย ชางประดิษฐ
หัวหนางานการเงิน
นางบุษบา
เกริกติยานนท
หัวหนางานเงินรายได
นางกรองทอง แสงไทร
หัวหนางานธุรการ
นางสาริศา
คลบแคลว

หัวหนางานเงินรายได

4. บุคลากร
ในปการศึกษา 2552 มีบุคลากรปฏิบัติการจําแนกได ดังนี้
4.1 บุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
-ลูกจางประจํางบประมาณเงินรายได
-ลูกจางชั่วคราว
-ลูกจางชัว่ คราวรายเดือน(เงินรายได)
รวม
ที่มา : กองการเจาหนาที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

สายวิชาการ
-

สายสนับสนุน
31
7

หนวย : คน
รวม
31
7

20

20

20
78

20
78

5. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หนวย : บาท
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอืน่
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได
(เงินนอกงบประมาณ)
5,168,900
15,287,000
354,500
45,314,500
12,785,200
78,910,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ 1. ขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551
2. งบประมาณรายได งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น เปนงบประมาณที่จัดสรรสําหรับการบริหารสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย
3. ไมรวมงบประมาณแผนดิน เนื่องจากไมสามารถจําแนกขอมูลของแตละหนวยงานได
ที่มา :

กองแผนงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553

6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลังตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยไดถือวาการ
ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับกอง ทําหนาที่กําหนดนโนบายการดําเนินงานประกันคุณภาพและสรางความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให
บุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน ดวยการทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับกองและมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นปการศึกษาจะดําเนินการประเมินตนเองและจัดทํารายงานสําหรับรองรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ในปการศึกษา 2552 กองคลังไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.
ตามแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด รวม 3 องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคา ใชจาย
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.8.1) ซึ่งเปนการประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย

7. การพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปที่ผานมา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

รายการเอกสารอางอิง

ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1.ควรมีการพัฒนากลยุทธใหเปนไปตาม
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําแผนและเปด
โอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวม

มีการวิเคราะห SWOT และไดนํามาจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกองคลัง ระยะเวลา 5 ป (ป 2552-2556)
และแผนที่ยุทธศาสตรกองคลัง ไดเปดโอกาสให
บุคลากรเขามามีสวนรวม โดยมีการแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรของกองคลัง

กันยายน 2551

1.ผลการวิเคราะห SWOT
2.แผนยุทธศาสตรกองคลังระยะเวลา
5 ป (ป 2552-2556)
3.แผนที่ยุทธศาสตรกองคลัง
4.คําสั่งที่ 2158/2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร5 ป
(ป 2552-2556)
5. รายชื่อผูเขารวมประชุมฯ

2.ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ใหสอดคลองและสะทอนกับ
ภารกิจหลักของหนวยงาน และควรกําหนดตัว
บงชี้เชิงพัฒนาดวย

มีการกําหนดตัวบงชี้ในแผน
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของกองคลัง
ในปงบประมาณ 2552 และมีการกําหนดตัวบงชี้ตาม
โครงการยุทธศาสตร เชน โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน เกณฑ
พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ

กันยายน 2552

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2552

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรมีการดําเนินการจัดการความรูภายใน
หนวยงานตามขั้นตอนอยางเปนระบบ

1.มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
ระยะเวลา 5 ป (ป 2552-2556)
2.มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป 2552
3.มีการดําเนินการตามแผน
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู
รายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

กันยายน 2551
กันยายน 2551
มิถุนายน 2552

1.แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2552-2556)
2.แผนการจัดการความรู ประจําป 2552
3.รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู

ตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.9 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ระยะเวลา 5 ป
1. ควรจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรที่มีการระบุ
ชวงเวลาที่ชัดเจนและสะทอนความเชื่อมโยงกับ (ป 2552-2556) โดยสะทอนความเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานควรเขามามีสวนรวมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
2. ควรมีการเผยแพรผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชนโดยผานชองทางตาง ๆ
อยางเปนรูปธรรม
3. ควรสงเสริมและชี้แจงทําความเขาใจกับ
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

กันยายน 2552

แผนที่ยุทธศาสตร ระยะเวลา 5 ป
(พ.ศ.2552-2556)

มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองคลัง

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง

มีการเผยแพรผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองคลังตอสาธารณชน โดยผานชองทาง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
มีการเผยแพรความรูใหบุคลากรกองคลังทราบ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการติด
บอรดประชาสัมพันธ

www.stou.ac.th งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง

หมายเหตุ ใหนําผลการประเมินตัวบงชี้ในรอบปการศึกษาที่ผานมาที่ไดคะแนน เทากับ 1 มารายงาน หรืออาจนําขอเสนอแนะที่มีนัยสําคัญมากําหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใชพัฒนา
หนวยงาน
ตามความเหมาะสม

สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนการประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552 เพื่อใหสะทอนคุณภาพ
การดําเนินงานจริง ขอมูลที่ใชในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบดวยขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน ใชรอบเวลาตามปการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 30 มิถุนายน 2553) และขอมูลดานการบริหารจัดการ ใชรอบเวลาตามปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) โดยอิงเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหลัก
แตเนื่องจากตัวบงชี้บางตัวไมสอดคลองกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงไดขอยกเวนการประเมินหรือบางกรณี
อาจขอประเมินเฉพาะระดับสถาบัน และใชผลประเมินของสถาบันเปนผลประเมินระดับกอง อยางไรก็ตามเพื่อใหสะทอนคุณภาพการดําเนินงานจริงของ
มหาวิทยาลัย
ในการประเมินครั้งนี้จึงไดเพิ่มเติมตัวบงชีค้ ุณภาพผนวกตอทายบางองคประกอบดวย
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 มีดงั นี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1, สมศ. 5.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นภายใตแนวคิดของรัฐ
เกี่ยวกับการแกไขขอจํากัดของมหาวิทยาลัยเปดแบบตลาดวิชา ให
เพียงพอตอความตองการของผูเ รียน และลดปญหาดานการลงทุน โดย
มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง
และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยเหตุนี้
มสธ. จึงจัดการศึกษาเปนระบบเปด และดําเนินการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล ตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนตนมา
ปจจุบัน มสธ. เปดสอนแลวทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา โดยยึดแนวคิดใน
การกอตั้งมากําหนดเปนปณิธานในการดําเนินงานมากวา 30 ป ดังนี้
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปน
มหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุงพัฒนา

รายการเอกสารอางอิง
มสธ. / สค. 1.1-1 (1)
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
กค.1.1-1(2) วิสยั ทัศนและพันธกิจของกองคลัง
กค.1.1-1(3) http://www.stou.ac.th สํานักงาน
อธิการบดี กองคลัง

คุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพ
และขยายโอกาสทางการศึกษาตอสําหรับผูสําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อ
สนองความตองการของบุคคลและสังคม ดวยการจัดระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ่งใชสื่อการสอนทางไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และวิธีการอื่นที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไม
ตองเขาชั้นเรียนตามปกติ” และไดเผยแพรใหประชาชน / ผูมีสวนได
สวนเสียรับทราบผานชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ระดับหนวยงาน : กองคลัง ในฐานะเปนหนวยงานใหบริการ
ดานการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
และกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ “บริการดานการเงิน การคลัง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกระบวนการพัฒนากลยุทธให
และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน มีความสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน
สถาบัน ตลอดจนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
1. การประเมินสภาพแวดลอม โดยการวิเคราะหขอมูลจากผลการ
ประเมินสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลตอ การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายใน และภายนอก เชน ขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ที่ปรากฎในแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป (25522554) ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปาหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

มสธ. / กผ. 1.1-2 (1) แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ป
2552-2556
มสธ. / กผ. 1.1-2 (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ป
2552-2555 (ฉบับ กพร.)
มสธ. / กผ. 1.1-2 (3) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Pla
nning/pl_2/budget2552/indexframe/stou_52v2.h
tml
มสธ. / กผ. 1.1-2 (4) แผนที่การเชื่อมโยง

(2551-2565) ของ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ สนง. เลขาธิการสภาการศึกษา มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ของ สนง.คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมาจากการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําป ของมหาวิทยาลัย ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมไปถึงนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยมีการนําขอมูลดังกลาวไปใช
ในการกําหนดทิศทางของพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปของ แผนพัฒนา
มสธ. ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งในป 2552 สภามหาวิทยาลัย ไดเห็นชอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (2552-2556) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (25522554) ที่ประกอบไปดวยยุทธศาสตรและกลยุทธตาง ๆ ปรากฏในแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (25522556) รวมถึงใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งแผน
ทั้งหมดดังกลาวสนับสนุนทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ พันธกิจ
ดานการเรียนการสอน พันธกิจการบริการวิชาการแกสังคม พันธกิจดาน
การวิจัย พันธกิจดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
2. การกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดไว 7 ประเด็นยุทธศาสตร 65 กลยุทธ
ที่ครอบคลุมการดําเนินงานระหวางป (2552-2556)
3. การกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ ระดับหนวยงาน ที่
เชื่อมโยงกับระดับมหาวิทยาลัย โดยสงเสริมใหทุกหนวยงานมีการ
บริหารงานในเชิงยุทธศาสตร (OSM) โดยใหแตละหนวยงานจัดตั้ง

ยุทธศาสตรของหนวยงานกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 1.1-2 (5) คําสั่งเลขที่ 2158/51แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร
( พ.ศ.2552-2556) ของหนวยงาน

คณะทํางานซึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) จัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป
(2552-2556) ของหนวยงาน ซึง่ ประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ป 25522556 กลยุทธ และแผนงาน / โครงการ และแผนที่ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน (2) จัดทําโครงการ และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร
ของหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทาลัย
มหาวิทยาลัยจึงไดมีการกําหนดรูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ใหหนวยงานจะตองมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรแสดง
ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย
4.การถายทอดยุทธศาสตรและกลยุทธลงสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป การแปลงยุทธศาสตรและกลยุทธลงสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําประดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน โดยใช
วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการมีสวนรวมกับหนวยงาน
ตั้งแตผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร และสรางความ
เขาใจถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเปาหมายที่จะใหเกิดขึ้น
ในแตละป ซึ่งในป 2552 มีการประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปนการ
ประชุม Pre Plan เพื่อใหหนวยงานรวมกันวางแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของตนเองใหสอดคลองตอภารกิจหลัก
และแผนพัฒนาระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย (2552-2556) ทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และแผนของพัฒนาชาติ และครั้ง ที่ 2 มีการ

ประชุมรวมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับ
หนวยงาน และผูอํานวยการระดับกอง ดังเชนทุกปที่ผานมา

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ระดับหนวยงาน : กองคลังมีกระบวนการพัฒนากลยุทธใหมีความ
สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน และภารกิจหลักของสถาบัน
ตลอดจนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ โดยผานทาง
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552
ดังนี้
รวบรวมขอมูล / วิเคราะห สังเคราะหขอมูลทั้งภายในและ
ภายนอก เชน แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2552-2556) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (2548-2551) ผลการดําเนินงานและนโยบายรัฐ/กระทรวง
กําหนดเปนนโยบายและมาตรการประจําปตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถาย ทอดแผนยุทธศาสตร 5 ป
(พ.ศ. 2552-2556) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) สูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมผานทางการจัดทําแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
ของกองคลัง และไดเขารวมประชุมแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552
เพื่อสรุปแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและยืนยันรวมกันกอน
ดําเนินการตามแผน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการกําหนดตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน โดยนําเกณฑคาเปาหมาย และตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับ สํานักงาน กพร. ที่สอดคลอง

มสธ. / กผ. 1.1-3 (1) แผนปฏิบัติราชการประจําป
2552
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (2) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา สมศ. และ
สกอ. มากําหนดเปนตัวชี้วัด และคาเปาหมายประจําป ที่ครอบคลุม
ระดับผลลัพธ และผลผลิต ตามพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย และ
จําแนกออกเปนมิติตาง ๆ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ในแตละ
โครงการ / กิจกรรม ตลอดจนมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกระบวนการถายทอด

มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (3) ตัวอยางคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัด เปาหมายระดับมหาวิทยาลัยลงสูร ะดับหนวยงาน ภายใตการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในทุกระดับตั้งแตอธิการบดี
รองอธิการบดี และผูบริหารหนวยงาน ทั้งนี้เพื่อมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานในภาพรวมของทั้งองคกรอีกดวย

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

ระดับหนวยงาน : กองคลังไดยดึ กรอบแนวทางตามพันธกิจนโยบาย
และมาตรการของมหาวิทยาลัย และถายทอดลงไปสูแผนงาน/
โครงการ/งาน บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 โดย
กําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
และไดทําคํารับรองกับรองอธิการบดีที่กํากับดูแล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดดําเนินงานครบทุกพันธกิจ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป และมีแผนการใชจายงบประมาณที่
สอดคลองกับภารกิจ และผลผลิต ผลลัพธของมหาวิทยาลัย โดยการ
กําหนดโครงสรางแผนงบประมาณขึ้นมา 6 แผน ประกอบดวย (ก)
แผนงานจัดการศึกษา (ข) แผนบริการวิชาการแกสังคม (ค) แผนงานวิจัย
(ง) แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (จ) แผนบริการรูปแบบพิเศษ (ส)
แผนพัฒนาองคกร ตลอดจนการจําแนกภารกิจประจําปออกเปน 2
ลักษณะ คือ (1) ภารกิจพื้นฐานประจํา / สนับสนุนยุทธศาสตร (2)

มสธ. / กผ. 1.1-4 (1) แผนปฏิบัติราชการประจําป
2552 รายงานผลการปฏิบัติราชการ

โครงการยุทธศาสตร ทั้งนี้เพื่อจัดลําดับความสําคัญตอการดําเนินงาน
รวมทั้งประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ และประโยชนในการ
คํานวณตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตอไป
ระดับหนวยงาน : กองคลังไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2552 และมีแผนการใชจายงบประมาณที่

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบ ริหารและสภาสถาบัน

สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและผลผลิต ผลลัพธของ
มหาวิทยาลัย และมีการรายงานรอบ 6 และ 12 เดือน ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2552 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
ดําเนินงานใน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับหนวยงานกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
มอบหมายใหงานติดตามประเมินผล กองแผนงานทําหนาที่ในการ
ประเมิน / ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบ
กิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งจะใหแตละ
หนวยงานรายงานผลเปนรายไตรมาส โดย 1 ป คือ รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ผานระบบ e-Unit budget ทุกเดือน ตลอดจนใหหนวยงานนําเสนอผล
การดําเนินงาน /รายงานความกาวหนา ตออธิการบดี และ
รองอธิการบดีที่กํากับดูแล
2. ระดับมหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัย ผาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(Audit Committee) โดยคณะกรรมการดังกลาวทําหนาที่ (1) ติดตาม

มสธ. / กผ. 1.1-5 (1) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) /
ว 38 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่องการนําเสนอ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ระดับหนวยงาน
(รอบ 6 เดือน)
มสธ. / กผ. 1.1-5 (2) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03) /
ว 84 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการนําเสนอ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ระดับหนวยงาน (รอบ 12 เดือน)
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (3) ตัวอยางรายงานความกาวหนา
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (4) ตัวอยางการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
ทั้งในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (Performance and
Management Audit) (2) ใหขอมูลและขอเสนอแนะจากการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดี
ทั้งนี้ระยะเวลาในการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัยกับ
สภาฯ กําหนดจัดปละ 2 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นกลางป และสิ้นปงบประมาณ
(31 มีนาคม และ 30 กันยายน) ซึ่งกรอบการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินความกาวหนาในการดําเนินงานรอบ 6 เดือน มี 2 ดาน คือ การ
พัฒนาองคกร และการปฏิบัติตามพันธกิจหลักตามแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย สําหรับการประเมินในรอบ 1 ป นั้น มี 4 ดาน
ไดแก (1) ดาน ความพึงพอใจของผูใชบริการ (2) ดานบริหารจัดการ
(3) ดานการเรียนรู และพัฒนา (4) ดานการเงินและงบประมาณ ซึ่ง
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดรายงานความกาวหนาโดยการนําผลจากขอ (1)
ตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (Audit Committee) ในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
เรียบรอยแลว และจากรายงานผลการดําเนินงาน และมติ / ขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการฯ ตลอดจนคณะกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัย
จึงไดดําเนินการทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดในบางประเด็น ให
สอดคลองตอสถานการณ และขอเสนอแนะ อีกทั้งนํามาปรับปรุง
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 และ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสามารถเทียบเคียงสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ตอ Audit Committee
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (5) ตัวอยางการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
ตอสภามหาวิทยาลัย
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (6) ตัวอยางการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
ตอสภามหาวิทยาลัย

ภายในและตางประเทศตอไป
ระดับหนวยงาน: กองคลังไดมีการติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในแผนปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการดําเนินการสงกองแผนงาน พรอมทั้งนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตอรองอธิการบดีฝายการเงิน และอธิการบดี 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผน ปงบประมาณ
2552 รอบ 6 เดือน
ครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผน ปงบประมาณ
2552 รอบ 12 เดือน
ทั้งนี้กองแผนงานไดรวบรวมผลการดําเนินงานมาวิเคราะห
ประเมินและรายงานผลในภาพรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ
มสธ. มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ โดยการวิเคราะหให
แผนการดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับ
สอดคลองกับสถานการณโดยรวมอยูตลอดเวลาเปนประจําทุกป ใน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
ลักษณะการปรับแผนฯ / กลยุทธ จาก 2552-2556 เปน 2553-2557
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง (ตามรายละเอียดตามบทที่ 7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มสธ. ระยะ 5 ป พ.ศ. 2552-2556) แตเนื่องจากการจัดทําแผนกลยุทธ
สม่ําเสมอ
ของมหาวิทยาลัยเพิ่งแลวเสร็จ และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2551 กอนจะมีคําแถลงนโยบายรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ และแผนบริหารราชการแผนดิน ออกมาให
สวนราชการตองจัดทําแผนปฎิบัติราชการ 4 ป เพื่อใหเปนไปตามขอ
กฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงไดทบทวนกลยุทธของมหาวิทยาลัยตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณดังกลาวอีกครั้ง โดยการถายทอดลงสูการ

มสธ. / กผ. 1.1-6 (1) สําเนาหนังสือ สกอ.
ที่ ศธ 0503(4)/ว 210 ลงวันที่ 24 ก.พ.2552
ขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ เขารวม
ประชุมมอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 วันจันทรที่
2 มีนาคม 2552 ณ หองคอนเวนชั่น ฮอลล
ร.ร.แอมบาสซาเดอรพรอมกําหนดการประชุม
มสธ. / กผ. 1.1-6 (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
มสธ. พ.ศ.2552-2554
มสธ. / กผ. 1.1-6 (3) เอกสารงบประมาณ
แผนดินประจําป พ.ศ.2553

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554 ของมหาวิทยาลัยแทน
โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1.สกอ.มีหนังสือเชิญสถาบันอุดมศึกษาเขารวมประชุมกับ
สํานักงบประมาณ และ สกอ. เพื่อทบทวนและหารือถึงการกําหนด
เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต โครงการกิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของปงบประมาณ พ.ศ.2552 ทั้งของระดับกระทรวง และ
สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 10-14 พฤศจิกายน, วันที่ 11-12 ธันวาคม
2551 และ 14 มกราคม 2552
2. เขารวมประชุมกับสํานักงบประมาณ และ สกอ.
อีกครั้ง เพื่อรับฟงนโยบายการจัดทําคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 และการทบทวน/จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ กท.(สกอ.) และแผน
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.52552-2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กทม.
3. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการปรับเปาหมายการใหบริการหนวย และกลยุทธ ให
สอดคลองยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ อีกทั้งปรับตัวชี้วัดให
สอดคลองกับขอตกลงรวมกันระหวางอุดมศึกษา
ระดับหนวยงาน: กองคลังมีกระบวนการทบทวนกลยุทธ และได
ดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาชาติ
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/Planni
ng/pl_2/budget2552/indexframe/fbudget-2.htm
มสธ. / กผ. 1.1-6 (4) บันทึกเสนอ และมิติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2552 วันที่ 16
กรกฎาคม 2552 เรื่อง ขอปรับเปาหมายใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ราชการของมหาวิทยาลัย และมองเห็นสภาพ และแนวโนม
ตอเนื่อง
ความกาวหนาจากการรายงานผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ
2552 มหาวิทยาลัยจึงไดทําการวิเคราะห ปรับกลยุทธ /คาเปาหมาย /
ตลอดจนยุบรวมกิจกรรม โครงการ และแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ในแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสอดคลอง
กับผลการดําเนินงาน และมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน
สถานการณดานงบประมาณ ของประเทศ (กรณี การใชจายงบลงทุน
ที่ดินและสิ่งกอสราง) ไดแก (1) การยกเลิกกลยุทธ STOU Search
Engine ทั้งนี้เพราะกลยุทธดังกลาวมีการดําเนินการสําเร็จแลว (2) การ
เลื่อนคาเปาหมาย เชน การปรับสถานะการเปน มหาวิทยาลัยในกํากับ
จากป 2552 ใหมีการปรับโครงสรางระบบงาน และระบบทรัพยากร
บุคคลใหแลวเสร็จเปนป2553 ทั้งนี้เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบใหเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมเปนคณะงานดวย เพื่อให
การดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดในทุกมิติ หรือ การเลื่อนการ
กอสรางอาคาร 30 ป มสธ. อาคารบรรณสาร 2 ออกไปจนกวาแผน
แมบททางกายภาพจะแลวเสร็จ และผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ
ใหเกิดประโยชนอยางคุมคา (3) การยุบรวมโครงการ / กิจกรรม พัฒนา
ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ (EIS) และพัฒนา
ระบบ e-Performance ใหอยูภายใตโครงการจัดทําหองจัดการเชิง
กลยุทธ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการในลักษณะ
ตอยอด หรือพัฒนารวมกันได (4) ปรับการจําแนกเปาหมายประจําป
ออกเปน 2 ชวง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อใหสอดคลอง
ระบบการติดตามประเมินผลตามมติของคณะกรรมการ Audit
Committee ตลอดจนเพื่อใหทราบถึง ความกาวหนาของการ

มสธ. / กผ. 1.1-7 (1) เอกสารเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เดือนมกราคม
กค.1.1-7(2) รายงานการประชุมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของกองคลัง
กค.1.1-7(3) แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.25522556) ของกองคลัง
กค.1.1-7(4) วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
ของกองคลัง
กค.1.1-7(5) หนังสือแจงยืนยันวิสัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ศธ 0522.01(02) /5681
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

ดําเนินงาน ซึ่งนําไปสูการปรับแผนฯ ในชวงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ระดับหนวยงาน: จากกระบวนการทบทวนกลยุทธตอปจจัยภายนอกที่
มีผลกระทบตอหนวยงาน (ในขอ 6) กองคลังไดนําผลการประเมิน
และสถานการณที่เปนปจจัยภายในที่สงผลตอการดําเนินงาน
มาวิเคราะห SWOT ป 2552 และนําผลจากการวิเคราะหดังกลาว
มาทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตลอดจนการ
กําหนดเปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงาน ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกองคลัง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552-2556)
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

ครบ 6 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกขอ

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

3

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2, ก.พ.ร. 3.2 และ 3.3)
วิธีการคํานวณ
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
7

บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 – 89

X100 = 87.50

8

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 – 74

2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 – 89

3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90 – 100

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

89

ผลการดําเนินงาน

87.50

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

2

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย
รายการเอกสารอางอิง มสธ./กค. 1.2-1(1) รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดของกองคลัง (ขอมูลจากกองแผนงาน)

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปน
มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ในการสรรหาผูบริหารทุกระดับ โดยมีแนวทางสรุปได ดังนี้
1. การสรรหาระดับอธิการบดี ใหทุกหนวยงานไดเสนอชื่อที่เหมาะสม
และมีคณะทํางานที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งในรูปคณะกรรมการสรรหา
โดยมีการใหผทู ี่ถูกเสนอชื่อและผูสมัครแสดงวิสัยทัศนตอประชาคม มสธ.
2. การสรรหาระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ใหคณาจารย
ในสาขาวิชาไดเสนอชื่อตอที่ประชุม โดยใชเกณฑเสียงขางมาก และมีคะแนน
เสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของคณาจารยประจําสาขาวิชา (ไมรวมผูล าศึกษาตอ)
3. การสรรหาระดับกรรมการประจําสาขาวิชา ใหคณาจารยในสาขาวิชา
ไดเสนอชื่อตอที่ประชุม โดยใชเกณฑเสียงขางมาก (ไมรวมผูล าศึกษาตอ)
4. การสรรหาผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก ใชวิธีเวียนแจงให
ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการคัดเลือก และใหหนวยงานเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมมีการตั้งคณะทํางานสรรหาขึ้นมาทําหนาที่คัดเลือก
5. การสรรหาผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา ใชวิธีเวียนแจงให
ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการคัดเลือก มีการตั้งคณะทํางานสรรหาขึ้นมาทํา
หนาที่คัดเลือก
6. การสรรหาหัวหนาศูนย / ฝาย / งาน ใชการประกาศรับสมัครภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการตั้งคณะทํางานคัดเลือก โดยที่ประชุม ก.พ.อ. มสธ.

รายการเอกสารอางอิง
มสธ. / กจ. 7.2-1 (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช วาดวยการสรรหาอธิการบดี
มสธ. / กจ. 7.2-1 (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับเลือกประธาน
กรรมการประจําสาขาวิชาและกรรมการประจําสาขาวิชา
พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
มสธ. / กจ. 7.2-1 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเเลือกประธานกรรมการ
ประจําสาขาวิชาและกรรมการประจําสาขาวิชา ลงวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ.2549
มสธ. / กจ. 7.2-1 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ ง หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
ผูอํานวยการสํานัก

ระดับหนวยงาน : กองคลังมีกระบวนการสรรหาหัวหนางานที่เปนระบบ
โปรงใสตรวจสอบได โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีที่ กพอ. และมหาวิทยาลัย
กําหนด
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก
ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะ
ธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู ผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี ทุกระดับ เชน
สวนไดสวนเสีย
y หลักนิติธรรม ไดแก การบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณของ
กฎหมาย และขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ อยางเครงครัด และยึดประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ
y หลักความโปรงใส ไดแก มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนทั้งแก
บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว เชน การ
เปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย
โดยแบงออกเปน 2 สวน
สวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกบุคคลภายนอก ที่สําคัญ เชน
1. การเปดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2552 – 2556) โดยเผยแพรผานทาง http://www.stou.ac.th
2. การเปดเผยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2552โดยเผยแพรผานทาง http://www.stou.ac.th
3. การเปดเผยคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
4. การเปดเผยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2551

มสธ. 7.2-2(1) http://www.stou.ac.th
http://eservice.stou.ac.th
มสธ. / กจ. 7.2-2 (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช วาดวยการดําเนินงานของสํานักและสถาบัน
พ.ศ. 2551 (ขอ 9...การดําเนินงาน การกํากับ ดูแล และการ
บริหารงานในสํานักและสถาบันตองยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน)
มสธ. / กจ. 7.2-2(3) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียดแผนงาน และ
โครงการ (1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552)
มสธ.7.2-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน
กค.7.2-2(5) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกองทุน มสธ.12 ป
กองคลัง
กค.7.2-2(6) คําสั่งแตงคณะทํางานการจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองคลัง
กค.7.2-2(7) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู
กองคลัง

สวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกบุคคลภายในที่สําคัญ เชน
1. เปดโอกาสรับฟงและเจรจาเรือ่ งแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2552
2. มีการเปดเผยขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนวยงาน
ใหไดรับทราบโดยปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และเปดใหมีการทักทวงและ
สามารถอุทธรณตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มติที่ประชุมที่สําคัญ เชน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมผูบริหาร ที่
ประชุม กพอ. ที่ประชุมสภาวิชาการ ผานทาง http://eservice.stou.ac.th
4. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตางๆ ผานทาง http://eservice.stou.ac.th
y หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสว นรวมในเรือ่ งตางๆ ที่สําคัญ เชน
1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2552-2556)
2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในทุกหนวยงานไดมีสวนรวมใน
การกําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย กลยุทธและแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานตนเอง
เพื่อที่จะนําไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
4. มีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เชน วันปใหม
วันสงกรานต วันเขาพรรษา วันลอยกระทง

กค.7.2-2(8) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
คงเหลือประจําวัน
กค.7.2-2(9) รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
กค.7.2-2(10) รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต

5. ใหบุคลากรแตละหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
รางวัลประจําป จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
y หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได ไดแก การจัดทํารายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณประจําปเปนรายไตรมาส มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจากหนวยงานภายนอกและผูมีสวนได
สวนเสีย
1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551
2. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับ
มหาวิทยาลัยตอสํานักงาน ก.พ.ร.
3. การรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
2552 ตอสํานักงบประมาณ ผานเครื่องมือ PART
4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552
ตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบไดจากหนวยงานภายใน
1. ทุกหนวยงานจะตองมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนําเสนอดวย
วาจาตออธิการบดี และรองอธิการบดี
2. ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน

3. ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
ทุกไตรมาส
4. ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับ
สวนงานยอย
5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
y หลักความคุมคา ไดแก การบริหารงานโดยยึดหลักการรวมบริการประสาน
ภารกิจ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด
1. ทุกหนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปเปน
รายไตรมาส ผานระบบ e-Unit Budget
2. นําผลการรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปมาใชใน
การวิเคราะหเพื่อจัดสรรงบประมาณทุกปเพื่อใหเกิดการใชงบประมาณอยาง
คุมคาสูงสุดตอมหาวิทยาลัย โดยตามระบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เปนเชิงคาใชจาย/
ตนทุน
3. การตัดสินใจดานการเงินจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนที่เปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาเปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการ
4. มีการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2552 และนําผลที่ได
ไปใชในการวิเคราะหเพื่อทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของปงบประมาณ 2553

5.มีแผนบริหารทรัพยากรรวมกันของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ 2552 (ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 3.3) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
ระดับหนวยงาน : ผูบริหารดําเนินการดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะ
ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย และผูที่มีสวนไดสวน
เสียทุกระดับ
-หลักนิติธรรม โดยการบริหารงานตามเจตนารมณของกฎหมาย
และขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ อยางเครงครัด และยึดประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ
- หลักความโปรงใส โดยเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนทั้งแก
บุคลากรและผูมสี วนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ว โดยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตของ
มหาวิทยาลัย ไดแก รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ ระเบียบ
การเงินตาง ๆ และผลการประเมินคุณภาพภายในกองคลัง มีการเปดเผยขอมูล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังใหไดรบั ทราบ โดยปด
ประกาศใหทราบทั่วกัน และเปดโอกาสใหมีการทักทวงกอนสงผลการประเมิน
ใหกองการเจาหนาที่
- หลักความมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมี
สวนรวมในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ เชน มีการรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป การจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร โดยใชเงินกองทุน
มสธ.12 ป โครงการการจัดการความรู ซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความคิดเห็นหัวขอการสัมมนา รวมทั้งสถานที่ที่ใชในการสัมมนา รวมถึงการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน เกณฑ พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ
- หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได มีการจัดทํารายงานการเงิน

เปนรายเดือน เสนออธิการบดี รอบ 6 เดือน และรายป เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการเงินและทรัพยสิน และสภามหาวิทยาลัย มีรายงานตนทุนผลผลิต
รอบ 6 เดือน และรายป เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
มีรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป ผานระบบ e-Unit Budget
เปนรายเดือน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวันจาก
บุคคลภายในและภายนอกกองคลัง
- หลักความคุมคา มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ดังนี้
1) นํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปเปนราย
ไตรมาส เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณทุกปเพื่อใหเกิดการใชงบประมาณอยาง
คุมคาสูงสุดแกมหาวิทยาลัย ตามระบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และไดมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เปนเชิงคาใชจาย/
ตนทุน
2) มีการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย
เพื่อนําไปจัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
3) มีการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมกัน เชน การขอใชหอง
ประชุมในการจัดประชุม และสัมมนาของหนวยงาน การขอใชรถยนตสวนกลาง

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผล

มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ มสธ. / กจ. 7.2-3(1) หนังสือที่ ศธ 0522.13 / 64 ลงวันที่

การปฏิบัติงานของผูบริหารทีช่ ัดเจน และ
เปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา

ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน ดังนี้
• การประเมินศักยภาพ มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินศักยภาพผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ระดับอธิการบดี ใชการประเมินโดย Audit Committee ที่แตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย ระดับรองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธาน
กรรมการประจําสาขาวิชา ผูอํานวยการกอง/หัวหนาศูนย/ฝาย ในสํานัก/สถาบัน
และหัวหนางานในกอง โดยไดจัดทําแบบสอบถามภาวะผูนําผูบริหาร เพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาไดประเมินผูบังคับบัญชาในประเด็นตางๆ และสงคืนเปนการลับ
และสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัยตอไป เพื่อจะได
นําผลดังกลาวไปสูการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตอไป
• การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552
1. ระดับอธิการบดี มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2552 กับเลขาธิการ สกอ.
2. ระดับรองอธิการบดี มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2552 กับอธิการบดีระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง / ศูนย มีการลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 กับรองอธิการบดีที่กํากับดูแล

18 กุมภาพันธ 2553 เรือ่ งผลการประเมินภาวะผูนําของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําป
การศึกษา 2552
มสธ. / สภม. 7.2-3(2) รายงานการประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรธิราช (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
มสธ. / กผ. 7.2-3(4) เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางอธิการบดีกับ
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มสธ. / กผ. 7.2-3(5) เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับรองอธิการบดีกบั อธิการบดี มสธ.
มสธ. / กผ. 7.2-3(6) เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับหนวยงาน ระหวางผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน ผูอํานวยการกอง /ศูนย กับรองอธิการบดีที่กํากับ
ดูแล
มสธ. / กผ. 7.2-3(7) ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ รป.กผ. 4/52)

ระดับหนวยงาน : มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป 2552 ของผูอ ํานวยการกองกับรองอธิการบดีที่กํากับ
ดูแล
มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

มสธ. 7.2-4(1) แผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร

ศักยภาพของผูบ ริหารตามผลการประเมิน
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

ธรรมาธิราช พ.ศ.2552 และมีการดําเนินงานตามแผนไดครบถวน ประกอบดวย
1. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
3. การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 5 ป ของหนวยงาน
4. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน
ระดับหนวยงาน : กองคลังมีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
โดยจัดอบรมโครงการจัดทําสมุดพก KPI ของหนวยงาน จัดทําสมรรถนะของ
หนวยงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2552-2556) ของกองคลัง
และการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปการศึกษา 2552
กค.7.2-4(2) การอบรมหลักสูตรการจัดทําสมุดพก KPI
ของกองคลัง

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมิน
การบรรลุ
เปาหมาย

ปการศึกษา 2552
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

4 ขอแรก
ครบทุกขอ

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปา

ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 20)

3

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
กองคลัง มีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ
ความรู 5 ป (พ.ศ.2552-2556) เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และแผน
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
ยุทธศาสตรการจัดการความรู 1 ป พ.ศ.2552 ในการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยรับทราบ
การจัดการความรูกองคลัง ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 โดย
จัดทําแผนการจัดการความรูของกองคลัง ประจําปงบประมาณ 2552
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู
และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมนอยกวา รอยละ 50

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู
และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ
100

รายการเอกสารอางอิง
กค.7.3-1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรูของกองคลัง
กค.7.3-1(2) แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
5 ป (พ.ศ.2552-2556) ของกองคลัง
กค. 7.3-1(3) แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
1 ป พ.ศ.2552 ของกองคลัง
กองคลัง มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
กค.7.3-2(1) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เกินกวารอยละ 50
ความรูประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน
กค.7.3-2(2) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 9 เดือน
กค.7.3-2(3) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน
กองคลัง มีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ป พ.ศ.2552 กค.7.3-3(1) โครงการปรับรายละเอียดแบบฟอรม
ดังนี้
การเบิกจายของกองคลังเพือ่ ใชในการจัดทําขอมูล
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดโครงการสัมมนาโครงการ พื้นฐานในการคํานวณตนทุนผลผลิตของ
ปรับรายละเอียดแบบฟอรมการเบิกจายของกองคลังเพื่อใชในการจัดทํา
มหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐานในการคํานวณตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง กค.7.3-3(2) คําสั่งที่ 2877 /2552 ลงวันที่ 11
ในวันที่ 21 กันยายน 2552 เพือ่ ปรับแบบฟอรมการเบิกจายเงินที่มีขอมูล
กันยายน 2552
พื้นฐานในการคํานวณตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย : มีผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายรอยละ 100
กค.7.3-3(3) รายชื่อผูเขารวมสัมมนาโครงการปรับ
2. จัดประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติการรับเงินและ

การใชใบเสร็จรับเงินเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง
ในวันที่ 28 กันยายน 2552 เพือ่ ใหหนวยเลขานุการ/งานธุรการของทุก
หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบและติดตามการบันทึกรายไดและใบเสร็จ
รับเงินใหถูกตองโดยกองคลังไดดําเนินการเผยแพรขอมูลในเว็บไซต
และเวียนแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ
และถือปฏิบัติ
: มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายรอยละ 100

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของ
การจัดการความรู

กองคลัง มีการจัดประชุมคณะกรรมการการการจัดการความรู
เพื่อติดตามประเมินความสําเร็จการจัดการความรูและรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2552 โดยประเมินจุด
แข็งจุดออนเพือ่ นําผลประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู ดังนี้
จุดแข็ง
1. ไดแบบฟอรมการเบิกจายเงินที่มีขอมูลพื้นฐานนําไปใช

รายละเอียดแบบฟอรมการเบิกจายของกองคลัง
กค.7.3-3(4) บันทึกที่ ศธ 0522.01(02)/ว 5421
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
กค.7.3-3(5) รายชื่อผูเขารวมประชุมชี้แจง
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติการใชใบเสร็จรับเงิน
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
กค.7.3-3(6) http://e-service.stou.ac.th Æ
สารสนเทศ Æ กองคลัง Æ หนังสือเวียน Æ แนว
ปฏิบัติการใชใบเสร็จรับเงิน
กค.7.3-3(7) บันทึกที่ ศธ 0522.01(02)/5549 ลงวันที่
25 กันยายน 2552 เรือ่ ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ใบเสร็จรับเงิน
กค.7.3-3(8) แบบฟอรมการเบิกจายแบบเกา
กค.7.3-3(9) อางถึงเอกสารหมายเลข กค.7.3-5(2.2)
แบบฟอรมการเบิกจายแบบใหม
กค.7.3-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรูของกองคลัง
กค.7.3-4(2) อางถึงเอกสารหมายเลข กค.7.3-2(1)
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน
กค.7.3-4(3) อางถึงเอกสารหมายเลข กค.7.3-2(2)
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําป

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู

ในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
งบประมาณ 2552 รอบ 9 เดือน
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการใชใบเสร็จการรับ กค.7.3-4(4) อางถึงเอกสารหมายเลข กค.7.3-2(3)
และนําสงเงิน และสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน
จุดออน
1. บุคลากรบางสวนยังไมไดรับการชี้แจงในเรื่องการใช
ใบเสร็จรับเงินและนําสงเงิน เชน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
กองคลัง มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กค.7.3-5(1) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
กระบวนการจัดการความรู และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู
การจัดการความรู ป งบประมาณ พ.ศ.2552
ป 2553 ของหนวยงาน (รายละเอียดตามแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม กค.7.3-5(2) แผนการจัดการความรูของสํานัก
การจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2552)
อธิการบดี กองคลัง ประจําปงบประมาณ 2553
ในการประชุมผูบริหารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกขอ

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้
3

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินที่ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
การบรรลุ
ปงบประมาณ 2552
เปาหมาย
คาเปาหมาย
4 ขอแรก
3
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกขอ

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

3

ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเปนผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน
มีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551 – 2554 โดยในป พ.ศ.2552
มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการหลักเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน
4 โครงการ ภายใตยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HRM ; Human Resources Management)
โครงการ 1.1 : โครงการเตรียมความพรอมระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRD ; Human Resources Development)
โครงการ 2.1 : โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา
สมรรถนะบุคลากรของแตละสายงาน
โครงการที่ 2.2 : โครงการพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ ตามกรอบ Competency
โครงการที่ 2.3 : โครงการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย (KM)

รายการเอกสารอางอิง
มสธ.7.4-1(1) แผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551-2554
มสธ.7.4-1(2) รายงานการประชุมของ
คณะทํางานของ มหาวิทยาลัยในกํากับ
มสธ.7.4-1(3) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อจัดทําสมรรถนะบุคลากร
ของแตละสายงาน
มสธ.7.4-1(4) แผนพัฒนาบุคคลากร
มสธ. สายวิชาการ(จากฝายพัฒนา
คณาจารย) และสายสนับสนุนวิชาการ
(จากกองการเจาหนาที่)
มสธ.7.4-1(5) แผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย (KM)

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนการสงเสริมสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน เชน
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนความ
รับผิดชอบของกองการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสรางขวัญกําลังใจ ดังนี้
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดังนี้
- หนวยงานที่ตองการสรรหาบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ สงเรื่องให
กองการเจาหนาที่เพื่อเสนอให กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิจารณาพรอมทั้ง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ในการคัดเลือก
- เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว จะตองนําเสนอ
ตอที่ประชุม กพอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อพิจารณาผลการ
คัดเลือก
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระบบและกลไก ดังนี้
- การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงาน
- การประเมินเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางานและฝายหรือ
เทียบเทาจากระดับ 6 เปนระดับ 7
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
2.3 การสนับสนุนการเขารวมฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
มีระบบและกลไก ดังนี้
- มีฝายพัฒนาคณาจารย สํานักวิชาการ เปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบการฝกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคณาจารยโดยตรง

มสธ.7.4-2(1) เว็บไซตกองการเจาหนาที่
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
/OPR/Personal/News/index.htm
มสธ. 7.4-2(2) http://www.stou.ac.th
มสธ. 7.4-2(3) ประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอาจารย / เพื่อจางบุคคลเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552
มสธ. 7.4-2(4) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย
มสธ. 7.4-2(5) เกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่ อ.ก.ม. กําหนดเพิ่มเติม
มสธ. 7.4-2(6) การกําหนดระยะเวลาการ
จัดสงตนฉบับเอกสารการสอนชุดวิชา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
มสธ. 7.4-2(7) แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนป 2552
มสธ. 7.4-2(8) ประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
มสธ. 7.4-2(9) หลักเกณฑการเพิ่มคาจาง

- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ป สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนเปนผูกําหนด
หลักเกณฑ และแนวทางจัดสรรเงินใหแกหนวยงานตาง ๆ โดยใชผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรใน
ทุกป
- มีคณะกรรมการพัฒนาคณาจารยที่มีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- มีการใหทุนการศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ
- มีทุนการฝกอบรมสัมมนาระยะสั้นในตางประเทศ สําหรับการ
พัฒนาคณาจารย
- มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในเรือ่ งทั่วๆไปไวที่กองการ
เจาหนาที่
2.4 การสรางขวัญและกําลังใจ ดังนี้
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนกลุมขาราชการ
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนกลุมพนักงาน
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนกลุมลูกจางประจํางบประมาณเงิน
แผนดิน
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนกลุมลูกจางประจําเงิน
นอกงบประมาณ
ทั้งนี้ไดมีการยกยองบุคคลที่ไดประกอบคุณงามความดีผานสื่อ
ตาง ๆ และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
2552
มสธ. 7.4-2(10) หนังสือทบวง
มหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/ว12 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2542
มสธ. 7.4-2(11) อางถึง ตัวบงชี้ที่ 7.9.2
มสธ. 7.4-2(12) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การบริหาร
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2(13) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย วาดวย การ
บริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางเงิน
รายได พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2(14) พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
มสธ. 7.4-2(15) มติที่ประชุม ก.พ.อ.
มสธ. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2553 เห็นชอบผลการคัดเลือก
บุคลากรดีเดนทุกประเภท

2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกที่ปรากฏตามกฎหมาย ดังนี้
- สําหรับขาราชการ ไดกําหนดบทลงโทษไวใน หมวด 5 และ 6 ของ
พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไดกําหนดบทลงโทษไวใน หมวด 6
และ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
- สําหรับลูกจางไดกําหนดบทลงโทษไวใน สวนที่ 5และ 6 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การบริหารงานบุคคล
สําหรับลูกจางเงินรายได พ.ศ.2547

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข

ระดับหนวยงาน: กองคลัง มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1 มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2 มีการแตงตั้งหัวหนาหนวยเปนการภายใน เพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของแตละหนวยงาน
มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมี
ความสุข ดังนี้
3.1 สวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห
3.2 สวัสดิการสงเคราะหดานที่อยูอาศัย โดยใหบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการ ลูกจางประจําที่ยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเอง

มสธ.7.4-3(1) http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/OPR/Personal/
News/Sawadikarn.html
มสธ.7.4-3(2) ผลการดําเนินงานในการ
จัดสวัสดิการตางๆ ในป 2552
ของมหาวิทยาลัย

3.3 สวัสดิการรถรับ-สงบุคลากร โดยจัดรถบริการรับสงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ จํานวน 10 เสนทาง
3.4 สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน
3.5 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน
3.6 สวัสดิการคาเชาบานขาราชการ
3.7 สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน
3.8 สวัสดิการชวยเหลือคาตัดชุดปกติขาว
3.9 สวัสดิการน้ําดื่ม
3.10 สวัสดิการประกันสังคม
3.11 สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย : หองพยาบาล
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป ปละ 1 ครั้ง
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะและแอโรบิก)
สัปดาหละ 5 วัน
3.12 สวัสดิการเงินกู
- สวัสดิการเงินกู ธอส.-กบข.
- สวัสดิการเงินกู ธอท.-กบข
การสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใหบุคลากรไดมีสวนรวมเสนอคานิยม มสธ. (stou Way) 3 ครั้ง
จนกระทั่งไดคานิยมรวมที่เรียกวา smart value
มีการตรวจสภาพสิ่งแวดลอม ในการทํางาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิงแวดลอม ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

มสธ.7.4-3(3) กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวของงานสวัสดิการ
มสธ.7.4-3(4) รายงานการประชุมที่
ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 10/2552
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
มสธ.7.4-3(5) รายงานการตรวจวัด
สภาพแวดลอมในการทํางาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิงแวดลอม ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ดังนี้
อยางรวดเร็วตามสายงาน
4.1 มีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
4.2 มีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
4.3 มีการประเมินเพื่อคัดเลือกผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน /กอง /ศูนย
โดยเปดโอกาสใหบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเขามาสู
กระบวนการคัดเลือกตามความสมัครใจ

มสธ.7.4-4(1) อางถึง มสธ. 7.2-1(1),
7.2-1(3) และ 7.2-1(4)
มสธ.7.4-4(2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น
มสธ.7.4-4(3) หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการ
มสธ.7.4-4(4) หลักเกณฑและวิธีการ
เสนอขอกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ /
ผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการพิเศษ
ระดับ 9

ระดับหนวยงาน: กองคลังมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในสายงาน ดังนี้
1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการโรงเรียนชํานาญการ
2. สนับสนุนใหบุคลากรจัดทําผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนง
ชํานาญการ
3. สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในตําแหนง
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร
มสธ.7.4-5(1) รายงานผลการสํารวจ
อยางเปนระบบ
ที่มีตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ครอบคลุมสวัสดิการ บรรยากาศ
ความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ที่มีตอ
ในการทํางาน และความกาวหนาในการทํางาน โดยกองการเจาหนาที่
การปฏิบัติงานในมสธ.
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดรวมกันออกแบบสํารวจความพึงพอใจที่มีตอสวัสดิการ บรรยากาศใน
การทํางาน และความกาวหนาในการทํางาน และนําไปเก็บขอมูลจริง

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

ในชวงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. 52 โดยแจกแบบสอบถามไปยังทุกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแบบสอบถามตอบกลับจากทุกหนวยงานรวม
ทั้งสิ้น 910 คน
ไดมีการนําเสนอผลประเมินความพึงพอใจตอที่ประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และไดนําความคิดเห็นของบุคลากรในขอ 5 มาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
1. ปรับปรุงหองอาหารปาริชาติ เพื่อใหมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ
โดยไดรับใบประกาศนียบัตร food safety จากกระทรวงสาธารณสุข
2. การตรวจสุขภาพประจําป ไดมีการรณรงคปองกันไขหวัดใหญ
2009 และใหบุคลากรฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
3. ปรับปรุงเสนทางรถสวัสดิการ เพื่อใหครอบคลุมเสนทางยิ่งขึ้น
พรอมเปลี่ยนจากรถบัสพัดลม และรถบัสปรับอากาศจากเดิม 3 เสนทาง
เปน รถบัสปรับอากาศทุกเสนทาง จัดรถไฟฟา เพื่อรับสงบุคลากร
ระหวางอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คัน

มสธ.7.4-6(1) ใบประกาศนียบัตร food
safety จากกระทรวงสาธารณสุข
มสธ.7.4-6(2) หนังสือเวียน/การจัดซื้อ
เจลลางมือ
มสธ.7.4-6(3) มติคณะกรรมการ
สวัสดิการในการประชุม
มสธ.7.4-6(4) TOR การจัดจางรถบัส
ปรับอากาศ
มสธ.7.4-6(5) มติที่ประชุมผูบริหาร

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกขอ

การบรรลุเปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกหนวยงาน
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชที่ 1995/2552 ลงวันที่ 10 กค.52 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ ประกอบไปดวย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
ผูบริหารระดับสูงทุกฝาย ผูแทนประธานกรรมการประจําสาขาวิชา
และผูแทนผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน เปนกรรมการ โดยมีหนาที่
ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. กํากับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
4. พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอางอิง
มสธ. / กผ. 7.8-1(1) คําสั่งมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1995 / 2552 ลงวันที่ 10
กค.52 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 7.8-1(2) คําสั่งมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 332 /2551 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2551 เรื่อง แตงตั้งแตงตั้งเจาหนาที่
อาวุโส
มสธ. / กผ. 7.8-1(3) คําสั่งมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2631 / 2552 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง

5. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
6. ใหคําปรึกษาแกคณะทํางานที่กําหนดไวในขอ 5ปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะทํางานควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง ของ 15 ระบบ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2631 / 2552 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 รวม 15
คณะทํางาน ประกอบไปดวย รองอธิการบดีฝายตาง ๆ เปนประธาน
และผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมอบใหคณะทํางานฯ มี
หนาที่ ดังนี้
1. วางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใน
ระบบที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค
2. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามระบบที่
รับผิดชอบใหเปนไปตามแนวทางแผนแมบทการบริหารความเสี่ยง
และความควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบที่รับผิดชอบตอ
คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน

4. เสนอแนะแนวทางแกไขจุดออนของการควบคุมภายใน
หรือความเสี่ยงที่เหลืออยูในปงบประมาณปจจุบัน โดยจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในระบบที่รับผิดชอบใน
ปงบประมาณถัดไป เสนอตอคณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ระดับหนวยงาน : กองคลังมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง โดยมีผอู าํ นวยการกองคลังเปนประธาน และ
บุคลากรทุกหนวยงานของกองคลังเปนกรรมการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดนโยบายและจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของกองคลังใหสอดคลองกับนโยบายและระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
ฝายวางแผนฯ ไดเชิญหนวยงาน ไดแก สาขาวิชา สํานัก
สรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ กอง สถาบัน ศูนย เขารวมประชุมระดมความคิดเห็น โดยไดนํา
บรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญ ปญหาจากกระบวนการทํางานแตละหนวยงาน แผนพัฒนา มสธ.
ของปจจัยเสี่ยง
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552-2556) แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552
และผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มาวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายใน
บริหารงาน ครอบคลุมความเสี่ยงในดานตาง ๆดังนี้ 1.) ความเสี่ยง
ดานการเงินและงบประมาณ 2.) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 3.) ความ
เสี่ยงดานนโยบาย 4.)ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 5.) ความเสี่ยง
จากเหตุการณภายนอก โดยจัดการวางแผนบริหารความเสี่ยงและ

มสธ. / กผ. 7.8-2(1) รายงานการประชุมเรื่อง
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551
มสธ. / กผ. 7.8-2(2) รายงานการประชุมเรื่อง
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552
มสธ. / กผ. 7.8-2(3) รายงานการประชุมเรื่อง
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจําป 2552-2553 รวม 15
ระบบ ในแตละระบบมีการกําหนดวัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยงของ
การควบคุม มาตรการหรือกิจกรรมที่นํามาแกไข และกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ฯ ไปในทิศทางเดียวกัน
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1. วันที่ 17 มกราคม 2551
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2551
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2551
ครั้งที่ 4 วันที่ 2-3 เมษายน 2551
ระดับหนวยงาน : กองคลังมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบกับหนวยงาน หรือสรางความเสียหายในการบริหารงานและ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงานของหนวยงาน
3 มีการจัดทําแผนความบริหารความเสี่ยงโดยแผนดังกลาว
มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ตองกําหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ
2552 -2553 โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไขลดหรือปองกัน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 แลว ซึ่งแผนฯ
ประกอบดวย ระบบการบริหารความเสี่ยงฯ รวม 15 ระบบ คือ

มสธ. / กผ. 7.8-2(4) รายงานการประชุมเรื่อง
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552
มสธ. / กผ. 7.8-2(5) แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 2552 - 2553

มสธ. / กผ. 7.8-3(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2552
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
มสธ. / กผ. 7.8-3(2) แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ 2552 -2553
มสธ. / กผ. 7.8-3(3) แบบฟอรม บสน. 1
มสธ. / กผ. 7.8-3(4) แบบฟอรม บสน. 2

1.ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร
2.ระบบการเรียนการสอน
3.ระบบการบริการนักศึกษา
4.ระบบการบริหารสื่อสิ่งพิมพ
5.ระบบการบริหารสื่อิเล็กทรอนิกส
6.ระบบการบริหารงานวิจัย
7.ระบบสารสนเทศ
8.ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
9.ระบบการเงิน การบัญชีและงบประมาณ

10.ระบบการบริหารพัสดุ
11.ระบบการพึ่งพาตนเองของ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ
12. ระบบรักษาความปลอดภัย
และงานอาคารสถานที่
13.ระบบที่เกี่ยวกับขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศ
14.ระบบงานสารบรรณและธุรการ
15.ระบบการประกันคุณภาพ

ทั้งนี้ ฝายวางแผนฯ ไดจัดประชุมชี้แจงแกหนวยงาน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับทุก
หนวยงาน ถึงความสําคัญที่ตองบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ปฎิบัติงาน และสภาพการณที่เกิดขึ้นทั้งภายใน – ภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯลฯ สําหรับจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แจงสาระสําคัญของแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย การกรอกแบบฟอรม
บสน.1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
หนวยงานยอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอรม บสน.2
แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
คูมือ และตัวอยาง ใหกับตัวแทนหนวยงานเพือ่ ไปดําเนินการตาม
แผนฯ ในสวนที่เกี่ยวของ

มสธ. / กผ. 7.8-3(5) คูมือบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 7.8-3(6) หนังสือเชิญประชุม และ
รายชื่อผูรวมประชุม วันที่ 14 สิงหาคม 2552

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระดับหนวยงาน : กองคลังมีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 และ
รับผิดชอบระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยในระบบการเงิน การบัญชีและงบประมาณ
โดยแผนฯ ดังกลาวมีการกําหนดมาตรฐานและแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และดําเนินการปองกันความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
กองแผนงานมีการเวียนแจงใหหนวยงานจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแบบฟอรม บสน.1 และ
รายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ตามแบบฟอรม บสน.2 โดยสงรายงานมาที่กองแผนงาน เพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
ระดับหนวยงาน : กองคลังมีการจัดทําและจัดสงแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ตามแบบฟอรม (บสน.1) และรายงานการ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามแบบฟอรม (บสน.2) ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน

มสธ. / กผ. 7.8-4(1) บันทึกที่ ศธ 0522.01/ ว 87
ลงวันที่ 11กันยายน 2552 เรื่องรายงานการ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
มสธ. / กผ. 7.8-4(2) อางถึงเอกสาร
มสธ. 7.8-3(3)
มสธ. / กผ. 7.8-4(3) อางถึงเอกสาร
มสธ. 7.8-3(4)
กค. 7.8-4(4) แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (บสน.1) และรายงานการ
ปฏิบัติการตาม แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (บสน.2) ของกองคลัง

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารสูงสุด

มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เสนอคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิยาลัย และมีการนําขอคนพบ
ตาง ๆ มาประชุมรวมกับหนวยงาน เพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553- 2554
ระดับหนวยงาน :กองคลังมีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงจัดสงใหกองแผนงาน เพื่อรวบรวม
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย

มสธ. / กผ. 7.8-5(1) รายงานการประชุมเรื่อง
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552
มสธ. / กผ. 7.8-5(2) รายงานการประชุมเรื่อง
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
มสธ. / กผ. 7.8-5(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/53 ลงวันที่
28 มกราคม 2553

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

ครบ 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกขอ

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยฝายวางแผนและพัฒนา
ระบบงานไดมีการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552 ระดับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยจัดใหมีการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําป 2552 และลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 ทั้งระดับผูบริหารและระดับหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
1) คํารับรองฯ ระหวางรองอธิการบดีตอเลขาธิการ สกอ.
2) คํารับรองฯ ระหวางรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีตออธิการบดี
3) คํารับรองฯ ระหวางหนวยงานระดับสาขาวิชา สํานัก สถาบัน กอง
และหนวยงานเทียบเทากอง ตอรองอธิการบดีที่กํากับ
ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามพันธกิจและ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกระดับไดตระหนักถึงผลสําเร็จจากการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนงานและแผนเงินของ
แตละหนวยงาน (Output) และคํานึงถึงผลลัพธ(Outcome) ในระดับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกิดจากผลสําเร็จในระดับหนวยงาน
จึงไดถายทอดตัวชี้วัดของอธิการบดีลงสูผูบริหารในระดับรองอธิการบดี

รายการเอกสารอางอิง
มสธ. / กผ. 7.9-1 (1) คูมือการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
(1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
มสธ. / ศปศ. 7.9-1 (2) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระหวางอธิการบดีกับเลขาธิการ สกอ.
มสธ. 7.9-1 (3) ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของรองอธิการบดีฝายวิชาการตอ
อธิการบดี
มสธ. / สส. 7.9-1 (4) ตัวอยางคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
ตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
กค. 7.9-1(5) การมอบหมายใหหัวหนางาน
ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กองคลัง

และผูชวยอธิการบดี และจากรองอธิการบดีลงสูผูบริหารหนวยงานที่อยู
ภายใตการกํากับดูแล

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน

ระดับหนวยงาน กองคลังไดมีการจัดทําคํารับรองฯ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 โดยลงนามคํารับรองฯ ตอรอง
อธิการบดีฝายการเงิน และผูอํานวยการกองคลังไดถายทอดตัวชี้วัดและ
มอบหมายใหหัวหนางานดําเนินการ โดยยึดกรอบแนวทางเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกําหนดแผนการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโดยศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการติดตามและรายงาน
ความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําป
ซึ่งตองมีการรายงานความกาวหนาเปนระยะ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
เพื่อนําเสนอตอ Audit Committee และสภามหาวิทยาลัย กอนเสนอ
สํานักงาน ก.พ.ร.

มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (1) รายงานความกาวหนา
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน ตอ Audit
Committee
มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (2) รายงานความกาวหนา
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
ตอสภามหาวิทยาลัย
มสธ. / กผ. 7.9-2 (3) บันทึก ที่ ศธ
ระดับหนวยงาน กองคลังมีการรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติ
0522.01(03)/ว 337 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําป รอบ 6, 9 และ 12 เดือน โดยนําเสนอ
เรื่อง ขอเชิญประชุมและเตรียมความพรอม
ตอรองอธิการบดีฝายการเงินและอธิการบดี โดยใชแผนการประเมินผลภายใน การรายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการ
หนวยงานตามคูมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ 2552 ระดับหนวยงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําป 2552 ปรากฎอยูในกลไกและวิธีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน ประจําป 2552 รวมกัน
ทุกหนวยงาน

มสธ. / กผ. 7.9-2 (4) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 38 วันที่ 21 เมษายน 2552 เรือ่ ง การ
นําเสนอรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับหนวยงาน
รอบ 6 เดือน
มสธ. / กผ. 7.9-2 (5) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 63 วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
เรื่อง การนําเสนอรายงานผลความกาวหนา
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 ระดับหนวยงาน รอบ 9 เดือน
มสธ. / กผ. 7.9-2 (6) บันทึก ที่ ศธ
0522.01(03)/ว 84 วันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง
การนําเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับ
หนวยงาน รอบ 12 เดือน
มสธ. / กผ. 7.9-2(7) บันทึกที่ ศธ
0522.01(03)/ 1250 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2552 เรือ่ ง รายงานประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของสถาบัน

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมาย
ของการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไวใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป และถายทอดตัวบงชี้ตางๆ ลงสูหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซึ่งปรากฏอยูในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางผูบริหาร
มหาวิทยาลัยกับผูบริหารในระดับหนวยงาน
ระดับหนวยงาน กองคลังมีการกําหนดตัวบงชี้ คาเปาหมายตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําป และถายทอดตัวบงชี้ให
หัวหนางานดําเนินการ โดยยึดกรอบแนวทางตัวบงชี้ คาเปาหมายที่ถายทอด
มาจากระดับมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. ทําการทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร และจัดทํา Strategy Map ของระดับมหาวิทยาลัย และกําหนด
ใหทุกหนวยงานจัดทําคํารับรองฯ โดยมีการทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน และ
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน แลวจัดทํา Strategy Map ของแตละ
หนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ระดับหนวยงาน มีการจัดทํา Strategy Map ของกองคลัง
(พ.ศ.2552-2556) โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับกองคลัง เพื่อเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย

มสธ. 7.9-3 (1) อางถึงเอกสาร มสธ. 7.9-1(2)
ถึง 7.9-1(4)

มสธ. / กผ. 7.9-4 (1) แผนที่ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
มสธ. / ศปศ. 7.9-4 (2) ตัวอยางแผนที่ยุทธศาสตร
(Strategy Map) ของศูนยประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กค. 7.9-4(3) Strategy Map (2552-2556) ของกองคลัง

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ของ สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดทํา Strategy Map ของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป (2552-2556) เพื่อเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีการ Rolling Plan เปนประจําทุกป
ซึ่งจะมีการทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยัง
ไดมีการเวียนแจงใหหนวยงานตางๆ พิจารณาทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน
และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยดวย
ระดับหนวยงาน กองคลังมีการทบทวนและยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของกองคลังสงใหกองแผนงาน
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และ
เปาหมายตามคํารับรองฯ ของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
และ รอบ 12 เดือน บันทึกลงใน SAR Card สรุปเพื่อใหทราบความกาวหนา
ในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ระดับหนวยงาน กองคลังมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
และเปาหมายตามคํารับรองฯ ระดับหนวยงาน โดยรายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน สงกองแผนงาน

มสธ. / กผ. 7.9-5 (1) แบบเวียนแจงการทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ
กค. 7.9-5(2) อางถึงเอกสาร กค. 1.1-7(5)

มสธ. / ศปศ. 7.9-6 (1) อางถึงเอกสาร
7.9-2(1) – 7.9-2(2)

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมายตามคํารับรอง

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ

ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทําการวิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายตามคํารับรองฯ ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน
บันทึกลงใน SAR Card และในรอบ 12 เดือนไดจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอตอ Audit Committee
สภามหาวิทยาลัย และ สํานักงาน ก.พ.ร. ตามลําดับ
ระดับหนวยงาน : กองคลังจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองฯ ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ
12 เดือน บันทึกลงใน SAR Card และในรอบ 12 เดือนไดจดั ทํารายงาน
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเปาหมายตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการสงกองแผนงาน
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษานําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารทีร่ ับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร.ไปเชื่อมโยง
กับระบบการสรางแรงจูงใจ โดยกําหนดแนวทางและวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัลที่ไดรับจาก สํานักงาน ก.พ.ร. กระจายลงสูหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของผูบริหารของแตละฝาย

มสธ. / ศปศ. 7.9-7 (1) อางถึงเอกสาร 7.9-2
(1) และ 7.9-2 (2)
มสธ. / กผ. 7.9-7 (2) ตารางสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552

เนื่องจากกิจกรรมตามผลการ
ดําเนินงานขอ 8 เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานเปน
ประจําทุกป แตในงบประมาณ 2552 สํานักงาน
ก.พ.ร. เลื่อนปฏิทินการดําเนินงาน และยังไมได
Site Visit ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
รอบ 12 เดือน รวมทั้ง ยังไมไดจัดสรร Bonus
ประจําป 2552 ใหแกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให
ระดับหนวยงาน : กองคลังนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ทันตอการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จึงใช
ที่รับผิดชอบตัวบงชี้ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ โดยแจงใหศูนย เอกสารอางอิงประจําปการศึกษา 2551 แทน
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลสูงาน ดังตอไปนี้

ที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด

มสธ. / ศปศ. 7.9-8 (1) รายงานการประชุม
คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําปของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 / 2552
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 7 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

ครบ 8 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 8 ขอแรก

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

3

ตัวบงชี้ที่ 7.9.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณนั้น
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปงบประมาณนั้น (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
38

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ70

38

X 100 = 100

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

รอยละ 1 – 44

รอยละ 45 - 69

3 คะแนน
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ70

ผลการประเมิน
การบรรลุ
เปาหมาย

ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

รอยละ 70
100

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย
รายการเอกสารอางอิง กค. 7.9.2-1(1) รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่กองคลังไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ (ขอมูลจากกองการเจาหนาที่)

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเปนผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
ไดมีการกําหนดกรอบงบประมาณรายรับรายจาย ของแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป 2552-2556 และมีนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณ มีการวิเคราะหรายไดคาใชจายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณแผนดินเงินนอกงบประมาณ
ในการบริหารการเงินดานงบประมาณ มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอ
การนํากลยุทธตางๆ ตอไปนี้มาใช
1. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธโดยแยกภารกิจพื้นฐานงาน
ประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตรอยางชัดเจน
2. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธแยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
3. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธแยกตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน
4. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธแยกตามโครงการ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในแผนพัฒนาระยะ 5 ป มสธ.
(พ.ศ. 2552 – 2556)

รายการเอกสารอางอิง
มสธ.8.1-1(1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 5 ป (พ.ศ.2552-2556 )
บทที่ 6 กรอบงบประมาณรายรับ รายจาย
มสธ.8.1-1(2) นโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.8.1-1(3) นโยบายการจัดสรรเงินรายจาย
เงินกองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.8.1-1(4) นโยบายการจัดสรรเงิน
เงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.8.1-1(5) นโยบายการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจายหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
5. การบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษที่เนน
ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย การใชกลยุทธการพึ่งตนเอง โดยมีการสงรายรับสวนหนึ่งหลังหักคาใชจายปน
(ตอ)
สวนใหกับมหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยเนนการใชกลยุทธโดยใหความสําคัญตอการนําผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตมาใชในการวางแผนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพเปน
ประจําทุกป
7. การบริหารสินทรัพย เนนการใชกลยุทธโดยการใชทรัพยากรของ
หนวยงานตางๆ ใหเกิดประโยชนรวมกัน ซึง่ เปนหลักการของมหาวิทยาลัยตั้งแต
การกอตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปจจุบันที่เนนการรวมบริการประสานภารกิจ
8. การบริหารรายไดเนนการใชกลยุทธโดยการประมาณการยอดนักศึกษา
ลวงหนา เพื่อนํามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
9. การลงทุนที่เนนการบริหารการเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการ
แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย
10. ระบบสารสนเทศดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เนนกลยุทธการ
พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจาย
ลักษณะสามมิติ
มหาวิทยาลัยไดใชแผนยุทธศาสตรเปนแผนกลยุทธการเงิน โดยปรากฎ
ในแผนพัฒนาระยะ 5 ป มสธ. และนโยบายตางๆ ของมหาวิทยาลัย

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ดังนี้
1. มีการนําสินทรัพยไปหารายไดเขามหาวิทยาลัยโดยวิธีการตางๆ ไดแก
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
การนําเงินรายไดไปลงทุนหาผลประโยชนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย ซื้อ
มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคงคลัง เปนตน รวมถึง การนําอาคาร ครุภัณฑ / สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยูไปหารายได
2. มีการประมาณการรายได โดยประมาณการยอดนักศึกษาลวงหนา เพื่อ
นํามาใชในการจัดทําประมาณการรายได และรายจายงบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการประมาณการรายไดจากดอกผลจากกองทุนตางๆ จํานวน 19
กองทุน เพื่อใชเปนแหลงในการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินกองทุนประจําป
ตอไป
4. มีการจัดหาทรัพยากรดานการเงินที่เปนรายไดผานการบริหารงานใน
หนวยงานบริการรูปแบบพิเศษมีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางดานการเงิน ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธโดยแยกตามผลผลิต ทั้ง 6
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยควบคูไปกับแผนพัฒนาระยะ 5 ป มสธ.
(พ.ศ. 2552 –2556)
2. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธโดยแยกภารกิจพื้นฐานงาน
ประจําออกจากงานภารกิจยุทธศาสตรอยางชัดเจน
3. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธแยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
4. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธแยกตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน

มสธ.8.1-2(1) แนวทางและหลักเกณฑ
การจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มสธ.8.1-2(2) มติคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน ครั้งที่ 7/2552
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 (วาระที่ 4.10)
มสธ.8.1-2(3) มติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2552 (วาระที่ 7.1)
มสธ.8.1-2(4) ระบบ e-Unit Budget

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
5. การจัดสรรงบประมาณที่เนนการใชกลยุทธแยกตามโครงการยุทธศาสตร
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในแผนพัฒนาระยะ 5 ป มสธ. (พ.ศ. 2552 – 2556)
6. การบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษที่เนน
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (ตอ)
การใชกลยุทธการพึ่งตนเอง โดยมีการสงรายรับสวนหนึ่งหลังหักคาใชจาย
ปนสวนใหกับมหาวิทยาลัย
มีแนวทางการวางแผนการใชเงิน ดังนี้
1. ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจะตองมีการวางแผนการใชเงินให
สอดคลองกับผลผลิต และเปาหมายทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเปนราย
ไตรมาส หากเปนงบประมาณแผนดินจะตองมีการรายงานผลการใชจาย
งบประมาณทุกเดือน ผานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล
(สงป.301) ของสํานักงบประมาณ และ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง หากเปน
งบประมาณรายจายเงินรายได จะตองมีการรายงานผลผานระบบ e-Unit Budget
ของกองแผนงาน
2. มีการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณเงินแผนดิน โดยจัดทําเปน
รายงานตอกรมบัญชีกลางเปนรายไตรมาส ผานระบบ GFMIS
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนประจําปงบประมาณ
เสนอตอมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
อนึ่ง ในการจัดสรรและการวางแผนการใชจายเงิน มหาวิทยาลัยให
ความสําคัญอยางสูงตอประสิทธิภาพ ความโปรงใส และการตรวจสอบได ตาม
หลักการของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยมีหนวยงานสํานักงานอธิการบดี
ที่ประกอบดวย กองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ ทํางานแบบบูรณาการ เพื่อให
การจัดหา วางแผน และจัดสรรการใชจายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน
ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

มีการวาจางบริษัทเอกชนพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี
กองทุน ตามเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานการเงิน
อยูระหวางพัฒนาในการออกแบบแตละระบบ ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบ
จัดซื้อจัดจาง ระบบคลังพัสดุ ระบบทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่ง
คาดวาระบบจะแลวเสร็จและสามารถเชื่อมโยงการใชงานไดภายในปงบประมาณ
2553 และสามารถเชื่อมโยงกับระบบตนทุนตอหนวยผลผลิต ซึ่งอยูระหวางการ
พัฒนาคูขนานไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ จะสามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ไดแก รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายไดและคาใชจาย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอผูบริหาร
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน (Audit Committee) และเสนอสภามหาวิทยาลัย

มสธ. / กค. 8.1-3(1) สัญญาจางบริษัทเอกชนเพื่อ
พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และ
กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ
เลขที่สัญญา 5-05/2552
มสธ. / กค. 8.1-3(2) รายงานความกาวหนา
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
และกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3
มิติ เดือนกันยายน 2552
มสธ. / กค. 8.1-3(3) สัญญาจางบริษัทฯพัฒนา
ตนทุนผลผลิต เลขที่สัญญา 5-15/2552
มสธ. / กค. 8.1-3(4) รายงานความกาวหนาระบบ
ตนทุนผลผลิต
มสธ. / กค. 8.1-4(1) รายงานการเงิน สําหรับงวด
6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
มสธ. / กค. 8.1-4(2) รายงานการเงินรวม
ประจําป 2552 รอบ 12 เดือน

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด

มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหงบการเงิน ป 2552 เสนองบการเงินตอสภามหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
2. วิเคราะหขอมูลคาใชจายที่ไดจากการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ 2552 ของมหาวิทยาลัยตามคํารับรองการปฏบัติราชการ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 11 เพื่อนําไปใชในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป
2553 อยูร ะหวางจัดทํารางฯ เสนอผูบริหาร
มีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนหนวยงานตรวจสอบจาก
ภายนอก เขาดําเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป สําหรับในปงบประมาณ 2552 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขา
มาตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยแลว
นอกจากนี้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (Audit Committee) ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย
มีหนวยงานตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบทางการเงิน (Financial
Auditing) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance Auditing) และการ
ดําเนินงาน (Performance Auditing) เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มสธ. / กค. 8.1-5(1) รายงานวิเคราะหงบการเงิน
และเสนองบการเงินตอสภามหาวิทยาลัย รอบ 6
เดือน ป 2552 และ 12 เดือน ป 2551
มสธ. / กค. 8.1-5(2) รายงานตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ประจําป 2552 รอบ 12 เดือน

มสธ.8.1-5(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4161/2552
เรื่อง การแตงตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มสธ. 8.1-6(1) ที่ ตผ 0027/2955 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2552 เรื่อง การตรวจสอบรายงาน
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด (ตอ)

จากการปฏิบัติงานดังกลาวผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญตอระบบ
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สัมพันธกัน ดังนี้
1. หนวยตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตาง ๆ
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
2. หนวยตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน
3. หนวยตรวจสอบภายในไดดําเนินการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด
ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาว ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญตอระบบการ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก โดยสั่งการใหหนวยงาน/ ผูเกี่ยวของดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกดวย

มสธ. 8.1-6(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย
มสธ. 8.1-6(3) คูมือการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ประจําปงบประมาณ 2552
มสธ. / ตสน. 8.1-6(4) รายงานผลการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / ตสน. 8.1-6(5) รายงานการติดตามผลการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มสธ. / ตสน. 8.1-6(6) รายงานผลการสอบทาน
การประเมิน การควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

7.
ผูบริห
าร
ระดับ
สูงมี
การ
ติดตา
มผล
การใช
เงิน
ใหเปนไป
ตาม
เปาห
มาย
และ
นํา
ขอมูล
จาก
รายงาน
ทาง
การเงิ
นไป
ใชใน

ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานการเงินและขอเสนอแนะ
ของหนวยตรวจสอบภายในตลอดจนขอเสนออื่นๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบลงทุน (เงินรายได) ซึ่งมี
การประชุมเรงรัดติดตามและรายงานผลเสนอที่ประชุมผูบริหารทุกไตรมาส โดยมีการนําผลมาปรับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ในสวนของงบลงทุน
ตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณป 2553 ดังนี้
- ใหจัดสรรงบลงทุนตามความพรอมของหนวยงาน ไดแก มีแบบรูป
รายการมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการทําแผนการจัดซื้อจัดจางลวงหนาประกอบการของบประมาณ
- เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณลงทุนแลว หนวยงานจะตองทํา
สัญญากอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 2 และถารายการใดไมสามารถดําเนินการ
ตามแผนได ใหงบประมาณพับตกไป
2. มีคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งมีการ
ประชุมเรงรัดติดตามเปนประจําทุกเดือน และเสนอรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร
3. มีการนําผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานตางๆในปที่ผานมา
มาวิเคราะหและจัดทําเปนนโยบายและกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปในทุกป โดยนําเสนอตอที่ประชุมผูบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน

มสธ. 8.1-7(1)
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
เรงรัดติดตาม
การใชจายเงิน
ใหเปนไปตาม
แผนการจัดซื้อ
/ จัดจางและ
แผนการเบิก
จายเงิน
มสธ. 8.1-7(2)
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
เรงรัดติดตามฯ
มสธ. 8.1-7(3)
รายงาน
สถานะการ
เบิกจายงบ
ลงทุน (เงิน
งบประมาณ
แผนดิน)
ประจําไตร

การ
วางแผ
นและ
การ
ตัดสิน
ใจ

มาสที่ 4
มสธ. 8.1-7(4)
รายงานการ
ประชุม
ผูบริหาร ครั้ง
ที่ 12 /2552
วันที่ 20
ตุลาคม 2552
วาระที่ 1.1
มสธ. 8.1-7(5)
นโยบาย /
แนวทางการ
จัดสรร
งบประมาณป
2553
มสธ.8.1-7(6)
แบบรายงาน
ผลการเรงรัด
ติดตามการใช
จายเงินให
กรมบัญชีกลาง

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย

ครบ 7 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ขอแรก

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1, สมศ. 7.1)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
ฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนยประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานกลางที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในกําหนดใหมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางตอเนือ่ ง ดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
สาขาวิชา และระดับสํานัก/ สถาบัน ทําหนาที่ในการวางนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งใชกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสํานักงาน
อธิการบดี
3. มีการนําระบบ PDCA มาใชในการประกันคุณภาพในทุก
องคประกอบและทุกตัวบงชี้
4. มีการบูรณาการตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เขาดวยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตัวบงชี้อัตลักษณ

รายการเอกสารอางอิง
มสธ. 9.1-1(1) ปฏิทินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประจําปการศึกษา 2552
มสธ.9.1-1(2) หนังสือ ศธ.0522.13/ว16 ลงวันที่
10 กุมภาพันธ 2553 เรือ่ ง การประชุมเตรียมความ
พรอมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2552 และการรับฟงความเห็นการ
เลือกกลุมสถาบันเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบสาม
(เนื่องจากกิจกรรมตามผลการดําเนินงาน
ขอ 8 – 12 เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานเปนประจําทุกป
ซึ่งผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552
กําหนดเริ่มดําเนินการตั้งแตปลายเดือนมิถุนายนเปน
ตนไป ดังนั้น เพื่อใหทันตอการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง จึงใชเอกสารอางอิงประจําป

ที่สะทอนคุณภาพการศึกษาระบบเปดทางไกลซึ่งสามารถรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไดอยางเหมาะสม

การศึกษา 2551 แทน ดังรายการขางลางนี้)

• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ใช 10 องคประกอบ ตามแนวทาง สกอ. และเพิ่มเติมตัวบงชี้ สมศ. ก.พ.ร.
และตัวบงชี้อัตลักษณ รวมทั้งสิ้น 57 ตัวบงชี้
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ใช 8 องคประกอบ 46 ตัวบงชี้
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก/สถาบัน
ใช 3 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้
ยกเวน บางหนวยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองคประกอบตามภารกิจ
ที่เกี่ยวของ
สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน ใชระบบคะแนนเต็ม 3.00
คะแนน และไมกําหนดคาน้ําหนัก (คือ ทุกตัวบงชี้มีน้ําหนักเทากับหนึ่ง)และ
แบงตัวบงชี้ออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้
ได มี ก ารกํ า หนดให ตั้ ง ค า เป า หมายของตั ว บ ง ชี้ ทุ ก ตั ว ไว ที่ เ กณฑ ขั้ น ต น ของ
คะแนนระดับ 3
5. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป และเวียน
แจงหนวยงานตางๆ ทราบและถือปฏิบัติ
6. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
7. มีการประชุมชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบเพื่อการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจํา

มสธ. 9.1-1(3) การปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา /
หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2551
มสธ. 9.1-1(4) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผ ล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2551

8. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิชา / หนวยงานสนับสนุนใหเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกปการศึกษา
9. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหนวยงานในทุกป
การศึกษา
10. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการอภิมานผลการประเมิน
คุณภาพของหนวยงานตางๆ รวมกัน
11. มีการนําหนวยงานที่เปนตนแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ไดรับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั ทุกหนวยงาน
12. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจาก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ระดับหนวยงาน กองคลัง ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน และไดดําเนินการตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และใชปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปน
แผนการดําเนินงาน มีการเขารวมรับฟงคําชี้แจงเพื่อดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสํานักงานอธิการบดีและระหวางสถาบัน
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมี
สวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทําหนาที่กํากับดูแลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน

มสธ. 9.1-2 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชวาดวย การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2550
มสธ. 9.1-2 (2) อางถึงเอกสาร มสธ. 9.1-1(2)
มสธ. 9.1-2 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

2. ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปของทุกหนวยงาน
มสธ. 9.1-2 (3) คําอธิบายตัวชี้วัด (บังคับ) ในคํา
มหาวิทยาลัยไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
ตรวจประเมินทุกครั้ง
2553
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ “ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง” ไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานในมิติที่ 4
มีการกําหนดตัวบงชี้ “ระดับคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” ไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ของทุก
หนวยงาน
ระดับหนวยงาน กองคลัง ไดดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเขามามี
สวนรวมในการตรวจประเมินในป 2551
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มสธ. 9.1-3 (1) อางถึงเอกสาร
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มสธ. 9.1-1 (2)
มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั้งเพิ่มเติมตัวบงชี้อัตลักษณ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
เพื่อสะทอนคุณภาพของระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งจะสามารถรองรับการ
คุณภาพภายนอก
ตรวจประเมินคุณภาพโดย สกอ. สมศ.และหนวยงานอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม
2. มีการบูรณาการตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. เขาดวยกัน รวมทั้ง ยังเพิม่ เติมตัวบงชี้อัต
ลักษณที่สะทอนคุณภาพการศึกษาระบบเปดทางไกลซึ่งสามารถรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกได
ระดับหนวยงาน กองคลังไดดําเนินการตามมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑ

คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน
1. การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพเริ่มจากสวนกลางคือศูนยประกัน ฯ
ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ไดออกแบบรูปแบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่ งเปนประจํา
สาขาวิชา หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจ
(อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม)
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปเพื่อให SAR ทุกหนวยงานมีเนื้อหาสาระที่
จําเปนและพอเพียงตอการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นจะมีการ
ประชุมหารือรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นกอน
ประกาศใหทุกหนวยงานนําไปใช
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่ งเปน
ประจําทุกป โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองประจําปตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา จากนั้น
จะกําหนดชวงเวลาที่ตอ งรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งประจําปตามปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําป เพื่อเรงรัดใหกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดัสถาบัน
3.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน (Audit Committee) ที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

มสธ. 9.1-4 (1) อางถึงเอกสาร
มสธ. 9.1-1 (2)
มสธ. 9.1-4 (2) อางถึงเอกสาร
มสธ. 9.1-1 (4)
มสธ. 9.1-4 (3) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
มสธ. 9.1-4 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 / 2552
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 วาระที่ 1.2 และ 1.3
มสธ. 9.1-4 (5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ครั้งที่ 7 / 2552 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2552 วาระที่ 1.1
มสธ. 9.1-4 (6) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2552 เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2552 วาระที่ 3.7

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน

ระดับหนวยงาน กองคลัง มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยโดยจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองและรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตอเนื่องทุกป
มหาวิทยาลัย /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันไดนําผลการประกันคุณภาพ
รวมทั้งขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปมาพัฒนา
กําหนดโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตนเอง โดย
จะแสดงไวอยางชัดเจนใน SAR (สวนที่ 1) นอกจากนี้ ในสวนทายของ
SAR (สวนที่ 3) ยังมีการวิเคราะห SWOT ตนเองไวดวย
ระดับหนวยงาน กองคลังไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา รวม
ขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปมาพัฒนากําหนดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตนเอง โดยแสดงไวใน SAR (สวนที่
1) นอกจากนี้ ในสวนทายของ SAR (สวนที่ 3) ยังมีการวิเคราะห SWOT
ตนเองไวดวย
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดขอความ
รวมมือจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันไดทุกระดับ ดังนี้
1. จัดทําขอมูลกลาง (ขอมูลพื้นฐาน) ซึ่งไดแก
- ขอมูลนักศึกษา / ผูสําเร็จการศึกษา
- ขอมูลหลักสูตร

มสธ. 9.1-5 (1) อางถึงเอกสาร
มสธ. 9.1-1 (2)

มสธ. 9.1-6 (1) http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/QAChannel/
QAIndex/walls/qa52.htm
มสธ. 9.1-6 (2) http://qmis.stou.ac.th/

- ขอมูลบุคลากร
- ขอมูลงบประมาณ
2. จัดทําขอมูลระดับตัวชี้วัด ในกรณีที่ตองใชผลประเมิน
รวมกัน มีการประชุมหารือเพื่อกําหนดเจาภาพหลัก เพื่อรับผิดชอบการ
ตอบตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งการจัดหาเอกสารหลักฐานอางอิงแลวประกาศ
ขอมูลเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบและโตแยงเพื่อหาขอยุติกอนนําไปใช
จัดทํา SAR ซึ่งทําใหขอมูลของตัวบงชี้ดังกลาวทั้งในระดับหนวยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัยสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
3. จัดทําระบบสารสนเทศ QMIS เพื่อใชในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

ระดับหนวยงาน กองคลังไดนําระบบฐานขอมูลกลาง และสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพมาใชเปนขอมูลกับการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน
มีการสงเสริมการสรางเครือขายประกันคุณภาพระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ภายในสถาบัน
1.1 มีการจัดตั้งเครือขายการประกันคุณภาพของหนวยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดีผานที่ประชุมผูบริหารสํานักงานอธิการบดี
1.2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของทุกหนวยงานใน
สํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2552
2. ภายนอกสถาบัน
2.1 มีการเชิญใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเขามา

มสธ. 9.1-7(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดี
มสธ. 9.1-7(2) หนังสือที่ ศธ 0522.13 /
ว 126 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เรือ่ งขอเชิญ
เขารวมประชุมผูบริหารของสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม ส ธ . 9 . 1 -7 ( 3 ) http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/QAChannel/
meeting%20report_QA%20Foum.htm

เปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน
2.2 มีการเชิญใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเขามาเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
2.3 การไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูดานระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เมื่ อ วั น ที่ 29
กันยายน 2552
2.4 การสงผูแทนมหาวิทยาลัยเขารวมกลุมเสวนา (Quality
Assurance Forum) ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โดยมีรอง
อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เปนผูแทนหลัก และผูอํานวยการ
ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูแทนรอง ซึ่งมีการประจํา
กันอยางสม่ําเสมอ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
2.5 การสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระหวางนักศึกษา
มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของศูนยวิทยพัฒนา
มสธ. เพชรบุรี จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 และวันที่ 7 พฤษภาคม
2553
ระดับหนวยงาน กองคลังไดจัดสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่ศูนยประกันฯ
จัดกิจกรรม ไดแก จัดตั้งเครือขายการประกันคุณภาพของหนวยงาน ภายใน
สํานักงานอธิการบดีผานที่ประชุมผูบริหารสํานักงานอธิการบดี เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี เมื่อ
วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2552 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเขามาเปน
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา การไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูดาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มสธ. 9.1-7(4) อางถึงเอกสาร มสธ. 9.1-1(1)
มสธ. 9.1-7(5) อางถึงเอกสาร มสธ. 9.1-2(3)
มสธ. 9.1-7(7) หนังสือที่ ศธ 0522.13 / 400 ลง
วันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่องขออนุมัติโครงการ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ กรุงเทพฯ
มสธ. 9.1-7(8) รายชื่อบุคลากรที่เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
มสธ. 9.1-7(9) หนังสือที่ ทปอ. 52/063 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ 2552 เรื่องขอความรวมมือเสนอ
ชื่อผูแทนเขารวมการประชุมกลุมเสวนา
มสธ. 9.1-7(10) รายงานผลการจัดสัมมนา
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระหวง
นักศึกษา มสธ. กับนักศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมการสรางเครือขายประกันคุณภาพระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ 2552
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

5 ขอแรก
ครบทุกขอ

3

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

3

ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
รายการเอกสารอางอิง
ฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนยประสานงานการประกัน
มสธ. 9.3-1(1) อางถึงเอกสาร มสธ. 9.1-1 (1)
คุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานกลางที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ถึง 9.1-1 (6)
การศึกษาภายในกําหนดใหมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
สาขาวิชา และระดับสํานัก/ สถาบัน ทําหนาที่ในการวางนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งใชกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสํานักงานอธิการบดี
3. มีการนําระบบ PDCA มาใชในการประกันคุณภาพในทุกองคประกอบและ
ทุกตัวบงชี้
4. มีการบูรณาการตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ ก.พ.ร. เขาดวยกัน รวมทั้ง ยังเพิม่ เติมตัวบงชี้อัตลักษณที่สะทอน
คุณภาพการศึกษาระบบเปดทางไกลซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอกไดอยางเหมาะสม

• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ใช 10 องคประกอบ ตามแนวทาง สกอ. และเพิ่มเติมตัวบงชี้ สมศ.
ก.พ.ร. และตัวบงชี้อัตลักษณ รวมทั้งสิ้น 57 ตัวบงชี้
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ใช 8 องคประกอบ 46 ตัวบงชี้
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก/สถาบัน
ใช 3 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้
ยกเวน บางหนวยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองคประกอบตามภารกิจที่
เกี่ยวของ
สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน ใชระบบคะแนนเต็ม 3.00
คะแนน และไมกําหนดคาน้ําหนัก (คือ ทุกตัวบงชี้มีน้ําหนักเทากับหนึ่ง)และ
แบงตัวบงชี้ออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้ไดมี
การกําหนดใหตั้งคาเปาหมายของตัวบงชี้ทุกตัวไวที่เกณฑขั้นตนของคะแนนระดับ 3
5. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป และเวียนแจง
หนวยงานตางๆ ทราบและถือปฏิบัติ
6. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
7. มีการประชุมชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบเพื่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจํา

8. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิชา / หนวยงานสนับสนุนใหเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกปการศึกษา
9. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหนวยงานในทุกป
การศึกษา
10. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานตางๆ รวมกัน
11. มีการนําหนวยงานที่เปนตนแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ไดรับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทุกหนวยงาน
12. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
ระดับหนวยงาน กองคลังมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวย
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง
2. มีการใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนกรอบ
การดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง
3. มีการใชปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
ปการศึกษา 2552 เปนแผนการดําเนินงานของกองคลัง
4. มีการนํากลไกล PDCA (Plan Do Check Act) มาใชในกระบวนการ
การประกันคุณการการศึกษาภายในของกองคลัง เชน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด
P มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแผนการดําเนินงานซึ่งอยูใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป
D กองคลังไดปฏิบัติงานตามคาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
C มีการประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน
A มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการทบทวนกรอบการประเมินคุณภาพ และตัวบงชี้ตาง ๆ
มหาวิทยาลัย
ใหเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ยังไดมีการ
ปรับเกณฑคาเปาหมายของตัวบงชี้ตางๆ ใหมีพฒ
ั นาการที่สูงขึ้น เชน ในป
การศึกษา 2551 ตั้งคาเปาหมายของตัวบงชี้ อยูค าสูงสุดของเกณฑคะแนนระดับที่ 2
สวนในปการศึกษา 2552 ตั้งตาเปาหมายของตัวบงชี้ อยูที่คาต่ําสุดของเกณฑ
คะแนนระดับที่ 3 เปนตน
ระดับหนวยงาน กองคลังมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3. มี ก ารรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพ
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอคณะกรรมการที่
การศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวของรวมทั้งมีการเผยแพรผลการประเมินตอสาธารณชน ดังนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit
Committee) ที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัย
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. เผยแพรตอสาธารณชนผาน Website ของแตละหนวยงานและ Website
ของมหาวิทยาลัย

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง

มสธ. 9.3-3 (1) อางถึงเอกสาร มสธ. 9.1-4
(3) ถึง 9.1-4 (6)
กค 9.3-3(2) www.stou.ac.th สํานักงาน
อธิการบดี กองคลัง  ประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2552

ระดับหนวยงาน กองคลังมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
มหาวิทยาลัย /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันไดนําผลการประกันคุณภาพ
มสธ. 9.3-4 (1) อางถึงเอกสาร
รวมทั้งขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปมาพัฒนากําหนด
มสธ. 9.1-1 (2)
โครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตนเอง โดยจะแสดงไวอยาง
ชัดเจนใน SAR (สวนที่ 1) นอกจากนี้ ในสวนทายของ SAR (สวนที่ 3) ยังมีการ
วิเคราะห SWOT ตนเองไวดว ย
ระดับหนวยงาน กองคลังไดนําผลการประกันคุณภาพรวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปมาพัฒนากําหนดโครงการ /
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพของหนวยงานตนเอง โดยจะแสดงไวอยางชัดเจนใน
SAR (สวนที่ 1) นอกจากนี้ ในสวนทายของ SAR (สวนที่ 3) ยังมีการวิเคราะห
SWOT ตนเองไวดวย

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ

1. มีการนําหนวยงานที่เปนตนแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ไดรับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทุกหนวยงาน
2. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจํา
ทุกป และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานตางๆ รวมกัน ซึ่งจะทําใหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
3. มีการนําระบบ QMIS มาใชในการจัดเก็บขอมูลและตรวจประเมิน
คุณภาพ Online http://qmis.stou.ac.th

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

การบรรลุ
เปาหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้

3

3

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
คาเปาหมาย

4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกขอ

*การบรรลุเปาหมาย 3 = บรรลุเปาหมาย X = ไมบรรลุเปาหมาย

มสธ. 9.3-5 (1) อางถึงเอกสาร
มสธ. 9.1-1(5) และ มสธ. 9.1-1(6)
มสธ. 9.3-5 (2) http://qmis.stou.ac.th

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปการศึกษา 2552 กองคลังไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบงชี้คุณภาพเพิ่มเติมตาม
ภารกิจของสาขาวิชาเรียบรอยแลว สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี้
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบงชี้ (ส.1)
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1.1
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนด
ตัวบงชี้เพือ่ วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ
1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด (ผลผลิต)
รวมคะแนน
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 (สกอ. 2 ตัวบงชี้)
รวมคะแนน
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 (มสธ. 2 ตัวบงชี้)

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ขอแรก
รอยละ
89

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

7 ขอแรก
7
8

รอยละ 87.50

การบรรลุเปาหมาย
9 = บรรลุ
8 = ไมบรรลุ

คะแนนการประเมิน

9

3.00

9

2.00
5
2
2.50
5
2
2.50

ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
7.2
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (กระบวนการ)
7.3
มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอก(กระบวนการ)
7.4
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระบวนการ)
7.8
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา (กระบวนการ)
7.9
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (ผลผลิต)
7.9.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ ดรบั การพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (ปจจัยนําเขา)
รวมคะแนน
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 (สกอ. 5 ตัวชี้วัด)
รวมคะแนน
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 (มสธ. 6 ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ขอแรก

ครบ 4 ขอแรก

ขอแรก

4 ขอแรก

ขอแรก

5 ขอแรก

ขอแรก

ครบ 5 ขอแรก

ขอแรก

ครบ 5 ขอแรก

รอยละ
70

38
38

รอยละ 100

การบรรลุ
เปาหมาย
9 = บรรลุ
8 = ไมบรรลุ

คะแนนการประเมิน

9
9

3.00
3.00
3.00

9
9

3.00

9

3.00

9

3.00
15
5
3.00
18
6
3.00

ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา (กระบวนการ)
9.3
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ผลผลิต)
รวมคะแนน
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 (สกอ. 2 ตัวชี้วัด)
รวมคะแนน
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 (มสธ. 2 ตัวชี้วัด)
เฉลี่ยคะแนนรวม (สกอ. 9 ตัวชี้วดั )
รวมคะแนนทุกตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้
เฉลี่ยคะแนนรวม (มสธ. 10 ตัวชี้วดั )
รวมคะแนนทุกตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้
หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน
นอยกวาหรือเทากับ 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ขอแรก

5 ขอแรก

ขอแรก

4 ขอแรก

การดําเนินงานยังไมไดคณ
ุ ภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

การบรรลุ
เปาหมาย
9 = บรรลุ
8 = ไมบรรลุ

9
9

คะแนนการประเมิน

3.00
3.00
6
2
3.00
6
2
3.00

2.88
26
9

2.90
29
10

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีการวิเคราะห SWOT เพื่อทบทวนวิสัยทัศน และจัดทําแผนยุทธศาสตรกองคลัง
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ แผนยุทธศาสตร ตัวบงชี้ และตัวชี้วัด
ระยะเวลา 5 ป (2552-2556) และแผนที่ยุทธศาสตรกองคลัง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรจาก มากขึ้น เพือ่ เปนการกระตุนและสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ทุกหนวยงานมีสวนรวม โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรของกองคลัง

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
กองคลังมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ระยะเวลา 5 ป (ป 25522556)
ตามแผนการจัดการความรูประจําป 2552 มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรู รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และมีการดําเนินงานตามแผน และมีการจัดทํา
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552 พรอม
หลักฐานอางอิง เฉพาะตัวบงชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู สงใหศูนย
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาตรวจรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
กองคลัง (SAR) และเอกสารอางอิง ตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูอยางตอเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ใหทบทวนแผนการจัดการความรูระยะเวลา 5 ป แผนการจัดการความรู
ประจําปอยางตอเนื่อง และดําเนินการตามแผนการจัดการความรูตามขั้นตอนให
เปนระบบมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการพัฒนา
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู และดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเปนประจําทุกป

องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สอดคลองและเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดของ กพร., สมศ. และสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของกองคลังใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สรางมาตรฐานปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

แผนยกระดับการประกันคุณภาพของกองคลัง
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ
7. การบริหารและการจัดการ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น /
ระยะยาวในอนาคต
วิเคราะหสถานการณเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะทํางานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเปาหมายและตัวชี้วัดของ
กองคลัง
จัดหาบุคลากรกองคลังที่มีความรูและทักษะดานการเงิน
การคลังและการบริหารจัดการแนวใหม
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เพื่อใหสะดวกในการใชงานและการใหบริการแก
ผูรับบริการและหนวยงานตาง ๆ

แผนการพัฒนาหนวยงานในอนาคต
ใหสอดรับกับเปาหมาย
แตงตั้งคณะทํางานภายในกองคลังเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองใหครอบคลุมทุกภารกิจ
สงบุคลากรไปฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และจัดฝกอบรม
สัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใหมากยิ่งขึ้น
จัดทําแผนการดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงินและบัญชี กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ

ภาคผนวก
1. รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง
2. ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน
- ขอมูลบุคลากร
- ขอมูลงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ .2552
- รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
- รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ

รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. หัวหนางานงบประมาณ
3. หัวหนางานบัญชี
4. หัวหนางานการเงิน
5. หัวหนางานเงินรายได
6. นายประสาน ชนาพงษจารุ
7. นางสุชาดา เสพยธรรม
8. นางลัดดา เพิ่มประยูร
9. นางสาวพัชรี สืบสี
10. นางสาวสุธีรา หาญกําธร
11. หัวหนางานธุรการ
12. นางอารีพันธ ผลศรัทธา
13. นางธนนาถ มหาวงศ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

