


..สารรองอธกิารบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ..  

 

กองนโยบายและแผน ส านั กงานอธิการบดี                    

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มพีันธกิจคือ ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 

และจัดท าแผนให้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ  

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองนโยบายและ

แผน ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องตามพันธกิจ และทิศทางของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานประจ าปี 2559           

ฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่               

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ซึ่ งปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญที่ท าให้แต่ละงานของ                      

กองนโยบายและแผนส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รายงานประจ าปีฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์

ส าหรับผู้ที่สนใจ 

ในนามของกองนโยบายและแผน ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของทุก

หน่วยงานที่มีส่วนร่วมและผลักดันให้การด าเนินงานของกองนโยบายและแผนส าเร็จดังจุดมุ่งหมาย  

และขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่านให้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และประเทศชาติอย่างเต็มก าลังความสามารถต่อไป 

 

รองศาสตราจารย์ธีระดา  ภญิโญ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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บรบิทกองนโยบายและแผน 

 ประวัติความเป็นมา (Historical background) 

 

 

 

 

  

 ปรัชญา (Philosophy) 
พัฒนามหาวิทยาลัยตามปรัชญา   สร้างคุณค่าด้วยการวางแผน  

Development as University’s Philosophy, Value-added by Planning  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นองค์กรด้านแผนงานท่ีมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

  A planned organization managed by quality system 

 พันธกิจ (Mission) 
ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนให้เป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

Coordinate data collection, analysis and planning tool for decision making in the development's quality 

assurance system. Monitoring and evaluation of government performance. 

 ค่านยิมหลัก (Core values) 

 P = Plan    วางแผนในการปฏบัิตงิาน 

 L = Leadership   เป็นผู้น า 

 A = Active   กระตอืรือร้น 

 N = Network learning   เครอืขา่ยการเรียนรู้ 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

กองนโยบายและแผนมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวทิยาลัย ดังนี้ 

ส านักวางแผนและพัฒนา 

2542 -2547 

 

กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบด ี

2548 – ปัจจุบัน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

2543 -2547 
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1.  วางแผนการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และเป้าหมาย                   

การให้บริการของกระทรวงศึกษาธกิาร 

2. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ส าหรับใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ           

เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ 

3.  ตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านงานแผนงานและงบประมาณ งาน ก.พ.ร.           

งานการจัดการความรู้ และงานประกันคุณภาพ 

4.  ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการของมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จหรืออุปสรรค

และปัญหาในการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.  พัฒนาบุคลากรของกองนโยบายและแผนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน                   

อย่างมปีระสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ 

6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบคุณภาพ 

 

 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน (Policy and operational guidelines) 

1.  นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

-  มุง่ให้มีประสิทธิภาพในดา้นการบริการขอ้มูลเพื่อการวางแผน 

-  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิาน 

-  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

2.  นโยบายด้านบุคลากร 

-  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 

-  ส่งเสริมให้บุคลากรมขีวัญและก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

-  กระจายความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม และสอดคลอ้งกับความสามารถและความถนัด 

-  มรีะบบการประเมินการปฏบัิตงิานบุคลากร 

3.  นโยบายด้านประชาสัมพันธ์ 

-  ใชห้ลักการประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพ่ือประสิทธิภาพการบริการ 

-  มุง่ประชาสัมพันธ์ท่ัวถึงด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  นโยบายด้านเทคโนโลยี 

-  มรีะบบเครอืขา่ยในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลเพื่อการวางแผนกับหนว่ยงานอื่น 

-  พัฒนาระบบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานและการบริการ 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ  

-  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใชว้งจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน 

-  สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ภายในและภายนอก                

กองนโยบายและแผน 
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โครงสร้างกองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี     

(Organization Chart) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

ฝ่ายติดตามและสารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาระบบงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

และการจัดการความรู้ 
 

1. งานประกันคุณภาพภายใน 

2. งานประกันคุณภาพภายนอก 

3. งานพัฒนาเอกลักษณ ์

4. งานการจัดการความรู้ 

1. งานติดตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

2. งานพัฒนาระบบงาน 

3. งานควบคุมภายใน 

1. งานติดตามผลการใชจ้่าย

งบประมาณ 

2.งานต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

3. งานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4. งานงบประมาณการรายรับประจ าปี 

5. งานสารสนเทศ ประจ าปี

มหาวทิยาลัย 

6. งานรายงานประจ าปมีหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

2. งานบุคลากร 

3. งานการเงิน 

4. งานพัสด ุ

5. งานแผนและงบประมาณระดับกอง 

6. งานประชาสัมพันธ์และ

สารสนเทศระดับกอง 

7. งานจัดประชุม 

8. งานการจัดการความรู้ระดับ

กอง 

9. งานสนับสนุนผู้บริหาร 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

1. งานแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร 

2. งานค าของบประมาณ

รายจ่าย ประจ าป ี

3. งานบริหารความเสี่ยง 

4. งานโครงการวาระส าคัญ

ประจ าป ี(Agenda) 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

(The management structure) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงาน

อธกิารบด ี

ผศ.ดร.โกมล  ไพศาล 

 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

นายสนธยา  เจรญิศริิ 

 

หัวหนา้ฝ่าย 

ตดิตามและสารสนเทศ 

(นางสาวพุ่มพวง  กลา้หาญ) 

หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 

และประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ 

(นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา) 

หัวหนา้ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

และการจัดการความรู ้

(นายพิบลูย์  พูม่วง) 

1. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

2. นางสาวมลฤด ี พงษธ์น ู

3. นางสาวอภิญญา  จูเลิศ 

 

1. นางสาวโชติกา  เขียนนิล 

2. นางสาวอุไรพร  ศลิป์นาวา 

3. นางสาวรัตนา  สาระศรี 

 

1. นางสาววรางคณา  ศริิหงษ์ทอง 

2. นายจ ารัส  นิ่มส าราญ 

3. นางสาวสจุิญา  ก่ าแสง 
 

หวัหนา้ฝ่าย 

บริหารงานทัว่ไป 

(ว่าที่ร.ต.หญงิ คณิศร  บุญเรอืง) 

1.  นางก าไร  สิงห์ค าจันทร์ 

2.  นางสาวภัทรวด ี มนีา 

3.  นายประพล  สุขสุโฉม 

4.  นายวุฒพิงศ์  จันทร์เมอืงไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองศาสตราจารย์ธีระดา  ภญิโญ 

หัวหนา้ฝ่าย 

แผนและงบประมาณ 

(นางสาวปรางทิพย์  เกตุกลิ่น) 

1. นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ 

2. นางสาวอังศุมาลิน  นพพรพกิุลสกุล 

3. นางสาวจีรวรรณ  พสิุทธิพันธ์ุ 

4. นางสาวนันท์นภัส  รุง่อรุณ 

 

รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา 
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ทรัพยากร  (Management resource) 
1. งบประมาณ (Budgets) 

 กองนโยบายและแผนได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงินท้ังสิ้น 7,763,450.00 บาท 

จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) 

จ านวน 5,263,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีผลการเบิกจ่าย จ านวนท้ังสิ้น  9,397,504.00 บาท จ าแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 2,306,084.25 คิดเป็นร้อยละ 43.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คงเหลือ 

 2,957,365.75 บาท 

56.17 % 

ผลการใชจ้่าย  

2,306,084.25 บาท 

43.83 % 

ผลการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ผลการใชจ้่าย  

2,500,000 บาท 

100.00 % 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
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2. บุคลากร (Personnel) 

กองนโยบายและแผนมีบุคลากรจ านวนท้ังหมด 23 คน ดังนี้ต่อไปนี้ 

 

จ า แ น ก ต า ม ต า แ ห น่ ง ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น             

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 14 คน คิดเป็น          

ร้อยละ 60.87 นักวิชาการศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.74 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จ านวน 3 คน          

คิดเป็นร้อยละ 13.04 และ พนักงานธุรการ จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.35 

 

 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็น ปริญญาโท 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ปริญญาตรี จ านวน

11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 และต่ ากว่าปริญญาตรี 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

 

 

 

 

 
จ าแนกตามฝ่ายเป็น ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ จ านวน 5 คน คิด เป็น ร้อยละ 22.73             

ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ จ านวน 4 คน  

คิ ด เ ป็น ร้อยละ  18.18 ฝ่ า ยพัฒนา ระบบง านและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็น         

ร้อยละ 18.18 และฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการ

ความรู้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
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“การท างานที่ยดึหน้าที่ของตนเองและการเกื้อกูล

กันระหว่างงานต่างๆ น าไปสู่ความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนด” 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

     

 

 

 
 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไร 
ความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถือว่าประสบความส าเร็จของ              

ทุกงาน เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

ปัจจัยใดที่ท าให้งานส าเร็จและมีอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ แล้ววิธีแก้ไขกับอุปสรรคอย่างไร 

ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ  

 การท างานเป็นทีม คือ หัวใจหลักของการปฏบัิตงิาน การจัดทีมงานให้เหมาะสมกับการปฏบัิตงิาน 

อุปสรรค  

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ ท าให้ทักษะหรือความรู้ของบุคลากรท่ีอาจจะไม่

ทันสมัยหรือทันเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วิธีการแก้ไขปัญหา  

 การสง่เสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากร ได้พัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

คดิว่าจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 
การเรียนรู้การท างานให้เป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังจากผู้ท่ีมาใช้บริการ               

จากกองนโยบายและแผน รวมท้ังการน าข้อผิดพลาดมาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้รับบริการ 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 

 

 

 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไร 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 4 งานย่อย ประกอบด้วย งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  

งานแผนบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ และงานติดตามความก้าวหน้าโครงการวาระส าคัญประจ าปี  (Agenda)           

โดยทุกงานสามารถด าเนนิการได้ครบถ้วนและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจัยใดที่ท าให้งานส าเร็จและมีอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ แล้ววิธีแก้ไขกับอุปสรรคอย่างไร 

ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ        

 การด าเนนิงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 

รวมท้ังความร่วมมอืจากผู้ปฏบัิตงิานในหน่วยงานต่างๆ 

อุปสรรค  

 การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีเกี่ยวข้องยังมีน้อย ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ค่อยเข้าใจ 

อาจท าให้มกีารปรับแก้ข้อมูลบ่อยคร้ัง 

วิธีการแก้ไขปัญหา  

 การสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน และรูปแบบการ

รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมท้ังการติดตาม ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

หลากหลายช่องทาง 

คดิว่าจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 
การสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านงานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

 

“ความรัก ความปรารถนาดีต่อองค์กร 

และการท างานเป็นทีม” 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ 

 

 

 

 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไร 

มีระบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการติดตามการใช้จ่ ายงบประมาณ และการรายงานผล                  

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายและได้รับรางวัลองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในด้านการเบิกจ่าย (ระดับดี)  ผลการด าเนินงานตาม                  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2559 – 2563 บรรลุร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2559 สัมฤทธ์ิผล              

ตามความคาดหวัง มกีารรวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 ในรูปแบบไทย – อังกฤษ 

ปัจจัยใดที่ท าให้งานส าเร็จและมีอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ แล้ววิธีแก้ไขกับอุปสรรคอย่างไร 

ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ  
 การมี Team Work ท่ีเข้มแข็งในการร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อน ผนวกกับระบบการท างานมีการ

วางแผน ตดิตาม การสื่อสารอย่างตอ่เนื่อง  

อุปสรรค  

 “Job + Data + thought & Time” การท างานบนพื้นฐานของขอ้มูลและความคิดท่ีอยูภ่ายใตร้ะยะเวลาท่ีจ ากัด  

วิธีการแก้ไขปัญหา  

 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนนิงานท่ีชัดเจน ศึกษาเรียนรู้ และจัดเก็บข้อมูลตลอดเวลา  

คดิว่าจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 

 การท่ีจะให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจการคิด วิเคราะห์ แยกแยะการรายงานผลการใช้จ่าย และผลการ

ด าเนินงาน ควรมียุทธวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารในแบบพี่ แบบน้อง ท่ีส าคัญหากรู้นิสัยใจคอของ

ผู้ปฏบัิตงิานแตล่ะคนจะท าให้เราเลือกใชยุ้ทธวธีิท่ีถูกต้องและเหมาะ เรียกว่า “มชีัยไปกว่าครึ่ง” 

 การท่ีจะให้ค าปรึกษา และข้อแสนอแนะกับหน่วยงานได้นั้นเราต้องมีท้ังองค์ความรู้ และทักษะการ

สื่อสารท่ีเพยีงพอและต้องชัดเจน สามารถอ้างอิงท่ีมาของข้อมูลท่ีเชื่อถอืได้ 

   

   “ทมี” ทีม่องเห็นเป้าหมายและพุ่งเข้าชนเป้าหมายเดียวกับผู้บริหาร 
“ทุกๆ ปัญหาที่ผ่านเข้ามา คือ จุดเริ่มต้นการเรียนรู้              

ที่จะเป็นเกราะก าบังในอนาคต และค าติชม คือ ความ

ทา้ทายของการพัฒนา” 
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ท าความเข้าใจกับทิศทางและเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน   

เข้าใจ เข้าถงึ และวางแผนในสิ่งท่ีจะท า    

รับฟังความคดิเห็นและเน้นการท างานเป็นทมี 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

 

 

 

 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไร 
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีงานหลักท่ีอยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 3 งาน คือ 

1) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2) งานพัฒนาระบบงาน และ3) งานควบคุมภายใน  โดยทุกงาน

สามารถด าเนนิการได้ส าเร็จตามแผนด าเนนิงานท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ปัจจัยใดที่ท าให้งานส าเร็จและมีอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ แล้ววิธีแก้ไขกับอุปสรรคอย่างไร 

ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ        
 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  มงีบประมาณสนับสนุนท่ีเพยีงพอ มีระบบสารสนเทศท่ีเอื้อต่อ

การปฏบัิตงิาน  มแีผนด าเนินการท่ีชัดเจน  และหนว่ยงานให้ความรว่มมือเป็นอยา่งดี  

อุปสรรค  
 การสื่อสาร และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบอาจจะยังไม่เพียงพอและท่ัวถึง            

จึงส่งผลให้ขอ้มูลท่ีได้รับกลับมาบางคร้ังไมค่รบถ้วนและถูกตอ้ง ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

รวมท้ังบางหนว่ยงานมบุีคลากรใหมท่ี่เพิ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องอาจตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้  

วิธีการแก้ไขปัญหา  
  ก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เช่น ได้มีการจัดตั้งไลน์

กลุ่ม ก.พ.ร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  จัดท าตัวอย่าง

ของผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีต้องการจากหน่วยงานพร้อมท้ังสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบหน่วยงานทราบ เช่น การรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละหมวด  ให้ความใส่ใจและดูแลและให้ค าแนะน าผู้ปฏบัิตงิานใหม่อย่างใกล้ชิด  

คดิว่าจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการปฏบัิตงิานท่ีผ่านมา คือ การจะลงมอืปฏบัิตงิานใดๆ จ าเป็นต้องรู้เป้าหมาย รู้รายละเอียด

ของเส้นทางการด าเนนิการในแตล่ะกิจกรรมอันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ หัวหน้าฝ่ายประกันคณุภาพและการจัดการความรู้  
 

 

 

 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบด ีสรุปผลการด าเนนิงาน แบ่งออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 

1. งานประกันคุณภาพ มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558             

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 1.1 ระดับหลักสูตร มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558            

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. จ านวน 107 หลักสูตร มีผลการตรวจประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ

มาตรฐาน ทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-6 อยู่ในระดับดี จ านวน 6 

หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และอยู่ในระดับน้อย 

จ านวน 1 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 

 1.2 ระดับคณะ มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558               

ระดับหนว่ยงาน มีผลการด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี จ านวน 10 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ 76.92 มีผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับพอใช ้จ านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 23.08  ตามล าดับ 

1.3 ระดับมหาวทิยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 อยูใ่นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.36 คะแนน  

2. งานการจัดการความรู้ มผีลการด าเนนิงานจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 2.1 องค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

จ านวน 32 องค์ความรู้ 

 2.2 หน่วยงานท่ีด าเนินการจัดการความรู้และได้องค์ความรู้ตามเป้าหมายท่ีไว้จ านวน 19 หน่วยงาน 

และหนว่ยงานท่ีด าเนนิการจัดการความรู้และไม่ได้องคค์วามรู้ตามเป้าหมายท่ีไว้ จ านวน 2 หนว่ยงาน  

 2.3 การจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 59 มีกลุ่มความรู้เข้าร่วมรับการสรรหา Best Practice 

จ านวน 11 กลุ่ม โดยมีกลุม่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

“การด า เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA             

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างแรงบันดาลใจ              

การสร้างความภาคภูมิใจ ความสนใจในการเรียนรู้ 

และความคิดสร้างสรรค์” 
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  1) รางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) จ านวน 2 กลุ่ม 

  2) รางวัลแบบอย่างโดดเด่น (Good Practice Award) จ านวน 1 กลุ่ม 

  3) รางวัลท้าทาย (Challenger Award) จ านวน 1 กลุ่ม 

  4) รางวัลการมีสว่นร่วม (Participation Award) จ านวน 7 กลุ่ม 

3. งานพัฒนาเอกลักษณ์ มีผลการด าเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 แบง่ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 3.1 ระดับหน่วยงาน มีผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 โครงการ มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 

จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 โครงการ มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 

จ านวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ปัจจัยใดที่ท าให้งานส าเร็จและมีอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ แล้ววิธีแก้ไขกับอุปสรรคอย่างไร 

ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ        
 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสรุปปัจจัยของความส าเร็จ

ของการพัฒนาคุณภาพ คือ  

 1. การด าเนินการตามวงจร PDCA คือ การวางแผนหรือแนวทางในการด าเนินการ (Plan)                

การด าเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) การประเมินผลการด าเนินงานอยางเปนระบบ (Check) การน าผลการ

ด าเนินงานมาจัดท ามาตรฐานท่ีปฏิบัติไดอยางสม่ าเสมอ (Act) การปรับปรุงการด าเนินงานอยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement) ตลอดจนการพัฒนางานจนเกิดเปนรูปแบบการท างานแนวใหม่/นวัตกรรม (Breakthrough/Innovation) 

 2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขับเคลื่อนมาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นการสร้างพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ            

การสร้างความภาคภูมิใจ ความสนใจในการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นพื้นท่ีส าหรับประชาคม            

สวนสุนันทา ท่ีจะมาร่วมกันพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนส าคัญในการตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล” (as on international learning organization) 

อุปสรรค  
 1. บุคลากรทุกระดับยังขาดความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้              

ท าให้ไม่เห็นความส าคัญการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เท่าท่ีควร  

 2. ยังขาดการมสี่วนร่วมและความร่วมมอืในการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 

 3. การสื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติท าได้ไม่ท่ัวถึง ยังขาดบุคลากรท่ีจะมาช่วยติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงานภายในหนว่ยงาน 



  

 

13 

กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Policy and Planning Division Suan Sunandha Rajabhat University 

 

วิธีการแก้ไขปัญหา  
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรตลอดจน

การชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิแก่บุคลากรทุกระดับ 

 2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเป็นประโยชน์ของการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้              

หาแนวทางหรือวิธีการให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ตลอดจน                 

การประชุมสัมมนา จัดเวทีการแลกเปลี่ยน การฝึกอบรม และการศกึษาดูงาน  

 3. การปลูกจิตส านึกการปฏิบัติงานท างานประจ าให้เป็นการประกันคุณภาพ และจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน 

คดิว่าจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 

1. การน าเอาการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพยังไม่ครอบคลุมท่ัวท้ัง

องคก์ร 

2. หลักสูตร/ คณะ/ หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน แนวทาง วิธีการน าเอาการประกันคุณภาพ

และการจัดการความรู้ไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2559 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปฏิบัติงานตามพันธกิจ             

อย่างครบถ้วนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และส่งผลต่อความส าเร็จการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ

สรุปผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแตล่ะฝ่าย ดังนี้   

- ฝ่ายแผนและงบประมาณ  

 งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
1) ฝ่ายแผนและงบประมาณได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผน       

ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ท่านอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น

รองประธานกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ผู้อ านวยการเป็นกรรมการ สั่ง ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 

 

 

 

 

 

2) คณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนด รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในท่ีเป็นข้อมูลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ เช่น ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการปฏิบัติราชการ  

เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 เป็นต้น คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นได้ประเมิน

น้ าหนักคะแนนและน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย  

3) คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผลการทบทวน ดังนี้  วิสัยทัศน ์                    

คือ มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพื่อปวงชน และได้ทบทวน/ก าหนดพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์ จากนั้นได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีไปเป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ีโดยก าหนดกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
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4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รวมท้ังแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 และสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 

2558 และได้มีการถา่ยทอดแผนปฏบัิตกิารประจ าป ีลงสู่ระดับบุคคล เพื่อน าไปสู่การปฏบัิติตามช่องทางต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) ฝ่ายแผนและงบประมาณ การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2559 เป็นประจ าทุกเดือน และจากการตดิตามผลเดอืนกันยายน 2559 พบว่า ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย จ านวน 35 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 38 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 89.47 
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งานงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผนมีการด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ               

จ านวน 2 แหลง่ คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว ้                 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองนโยบายและแผนได้ด าเนนิการจัดท าค าของบประมาณในแต่ละแหลง่ ดังนี้ 

การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 

1) ทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) จัดท าขอ้มูลประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

3) จัดท าข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้งต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

4) จัดท าฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายลว่งหน้าระยะปานกลาง 

5)  จัดท า รายละเอียดวง เงินและค าของบประมาณรายจ่ ายประจ า ปี งบประมาณ พ .ศ .25 60  

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

6) บันทึกรายละเอยีดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงในระบบ e-budgeting 

7) จัดท าค าของบประมาณรายจา่ย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
8) จัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

9) เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) ต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 1 

10) เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 2-3 

11) เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน)  ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย เพื่อทราบ 

12) เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) ตอ่สภามหาวิทยาลัย 

13)  แจ้ งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) ให้หนว่ยงานทราบ 

14 )  จัดท าแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ าย

งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระบบ EVMIS 
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การจัดท าค าขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

1) จัดท าและตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

2) ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

3) แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับหนว่ยงานทราบ 

4) ตรวจสอบการบันทึกค าขอเงินนอกงบประมาณ  

(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานใน

ระบบ ERP 

5) จัดท าเล่มค าขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

6) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและ

การเงิน เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

7 )  เ สนอคณะกรรมกา รบ ริห า รมหา วิ ทย าลั ย                

เพื่อรับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 

8) เสนอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

9) แจ้งผลการพิจารณางบประมาณให้หนว่ยงานได้ทราบ 
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งานบรหิารความเสี่ยง 
ฝ่ายแผนและงบประมาณได้ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของ COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) มขีั้นตอนจ านวน  5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนด

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและน าผลการบริหารความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการฯ น าความเสี่ยงท่ีได้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์

ต่างๆ  และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่            

สูงมาก มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยมาก เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยง  แล้วเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมากและสูง 

มาบริหารจัดการโดยจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง โดยพบว่า มหาวิทยาลัยความเสี่ยงท่ีต้องน ามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง จาก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) และ 4) ความเสี่ยง           

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง โดยได้มีการก าหนด แนวทางท่ีใช้

ในการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยง ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานจัดการ รวมท้ังผู้รับผิดชอบ และเสนอแผน

บริหารความเสี่ยงตอ่ผู้บริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง โดยกองนโยบายและแผนได้มี

สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิเช่น จัดประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงาน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน ระบบ E-Office เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและสามารถน าไปปฏบัิตไิด้อยา่งถูกต้อง 
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ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผนได้ติดตามผล               

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน โดยในรอบ 12 

เดอืน  พบว่า ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดจ านวน 7 ความเสี่ยง  มีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ

ลดลงจากเดิม จ านวน 7 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 ของความเสี่ยงทั้งหมด  

จากการตดิตามผลการด าเนนิงานดังกลา่ว กองนโยบายและแผนจะสรุปและรายงานให้อธิการบดีรับทราบทุก

ไตรมาส และในรอบ 12 เดือนได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลฯ ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

20 

กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Policy and Planning Division Suan Sunandha Rajabhat University 

 

งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยปรับ

ยุทธศาสตร์จากเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน 8 ยุทธศาสตร์ เป็น 5 ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           

มเีป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย จ านวน 4 ด้านหลัก คือ 1) ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มุ่งท่ีจะเป็นองค์กรท่ีดี 

สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานกับบุคลากร 2) ด้านคุณภาพชั้นน า มุ่งท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ มหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย 3) ด้านชุมชนวิชาการ มุ่งท่ีจะเป็น

มหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการท่ีผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้  และสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ                   

4) ด้านพึ่งพาตนเองได้ มุ่งมีระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคม

วิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนท้ังสิ้น 5 โครงการ มีขั้นตอนการด าเนนิงานดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดโครงการวาระ

ส าคัญประจ า (Agenda) โดยเลือกโครงการจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย พร้อมท้ังมอบหมายผู้ก ากับดูแลและหนว่ยงานเจ้าภาพท่ีรับผิดชอบโครงการ ในระดับ

หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการโครงการเดียวกันกับระดับมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) โดยกองนโยบายและแผน 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ร่วมกับหน่วยงาน

เจ้าภาพ พร้อมท้ังก าหนดกิจกรรมการด าเนนิงานของโครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) ในสว่นท่ีหน่วยงานจะต้อง

ร่วมขับเคลื่อน ซึ่งกองนโยบายและแผนท าการสื่อสารรายละเอียดแผนการด าเนินงานให้หน่วยงานรับทราบ โดยการจัด

ประชุมชี้แจงแผนการด าเนนิงานให้กับหนว่ยงาน 

 ขั้นตอนที่  3  ติดตาม รวบรวม สรุปผลการด า เนินงานโครงการวาระส าคัญประจ า ปี  ( Agenda)                    

โดยกองนโยบายและแผนได้ท าการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)               

จากหน่วยงานเจ้าภาพ จากนั้นกองนโยบายและแผนท าการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หน่วยงาน พร้อมท้ังสรุปผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                 

เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานต่ออธิการบดีทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้า           

ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 6 และ 12 เดือน ท้ังนี้กองนโยบายและแผนได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร            

และคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงการตดิตาม และรายงานผลการด าเนนิงานโครงการในปีถัดไป 

 ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) โดยกองนโยบายและ

แผนมีการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

เพื่อเผยแพร่รายงานผลการด าเนนิงานให้กับประชาคมชาวสวนสุนันทารับทราบ 
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- ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ  

งานแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ มีการประชุมร่วมกันของบุคลากรในฝ่ายและผู้บริหาร             

เพื่อวางแผนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ มีการด าเนินการตาม

แนวทาง ดังนี้ 

1) จัดท าปฏิทินการด าเนนิงาน  

2) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

3) ประชุมเพื่อพิจารณาแบบฟอร์มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

4) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

5) ติดตามและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงนิระดับหนว่ยงาน 

5) ติดตามและรายงานผลการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับมหาวิทยาลัย                  

รอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน 

จากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการ

ด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายท้ัง 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  
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งานจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศมีการประชุมร่วมกันของบุคลากรในฝ่ายและผู้บริหาร  

เพื่อวางแผนการจัดท าระบบการค านวณต้นทุนต่อหน่วย ตลอดจนวางแผนการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้              

ทุกคณะด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ           

มกีารด าเนนิการตามแนวทาง ดังนี้ 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าระบบการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อจัดท าระบบและวิธีการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ย  

2) ประชุมเพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ              

และปฏทิินการด าเนนิงาน และทบทวนระบบ และวิธีการจัดท าต้นทุน 

3)  ยกร่างแนวทางและแบบฟอร์มการค านวณต่อหน่วย              

เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อวิพากษ์ ประกอบด้วย ลักษณะการค านวณ หลักเกณฑ์         

การปันส่วน แบบฟอร์มการค านวณต่อหน่วย ระดับหลักสูตร และแบบฟอร์ม         

การจัดเก็บขอ้มูลการค านวณต่อหนว่ย 

4) ประชุมชี้แจง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดท า

ต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตรให้กับคณะ/วิทยาลัย โดยมีแบบฟอร์มการค านวณ           

ต่อหน่วย ระดับหลักสูตร จ านวน 8 แบบฟอร์ม พร้อมท้ังอธิบายผลการเปรียบเทียบ 

วิเคราะห์คู่แข่งและโอกาสทางการแข่งขันต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรกับ

หนว่ยงานอื่นท่ีด าเนนิกิจกรรมและสร้างผลผลิตเดียวกันหรือผลผลิตท่ีใกล้เคียงกัน 

5) จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเผยแพร่ 

6) ติดตามและให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดท าต้นทุน

ตอ่หน่วยในแตล่ะหลักสูตรของแต่ละหน่วยงาน 

7) สรุปผลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรของแต่ละ

หน่วยงานและรายงานให้อธิการบดีได้ รับทราบ และแจ้งผู้บริหารหน่วยงาน           

ผ่านคณะกรรมการเครอืขา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

8) ติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของมหาวิทยาลัย             

โดยจัดท าแบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของมหาวิทยาลัย มีผู้ตอบแบบ

สอบทานการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวนท้ังสิ้น 47 คน พบว่า บุคลากรของหน่วยงาน

จัดการเรียนการสอนมีการน าข้อมูลต้นทุนของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 

ร้อยละ 94.96 จ าแนกเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 94.74 รองคณบดี ร้อยละ 96.93 หัวหน้า

สาขาวิชา ร้อยละ 97.37 อาจารย์ ร้อยละ 93.23 และเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ            

ร้อยละ 93.91 
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งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศมีการประชุมร่วมกันของบุคลากรในฝ่ายและผู้บริหาร          

เพื่อวางแผนการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมท้ังก าหนดแนวทาง แบบฟอร์มในการติดตามผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าป ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้บรรลุเป้าหมาย ตัวชีว้ัดท่ีมหาวิทยาลัยฯก าหนดไว้ 

  ฝ่ายติดตามและสารสนเทศ มกีารด าเนนิการตามแนวทาง ดังนี ้

1) จั ดท า แนวปฏิ บั ติ ก ารบ ริหารงบประมาณรายจ่ า ย

งบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า และเสนอ

อธิการบดีให้ความเห็นชอบ  

2) ถ่ายทอดแผนการใชจ้่ายรายไตรมาส แนวปฏิบัติการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานทราบโดยท าข้อตกลงร่วมกันให้กับ

หน่วยงาน และให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณและถือปฏิบัติ

ตอ่ไปด าเนนิการรายงาน 

3) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วยการออกบันทึกข้อความ/

ประชุมเฉพาะหน่วย/ เร่งรัดผ่านเครอืขา่ย  

4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อ              

คัดกรองความส าคัญและความจ าเป็นเร่งดว่น 

5) แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณ 

เพื่อตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้างและการใช้ตามแผนงาน

งบประมาณมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานสถานะทางการเงิน และตรวจสอบ           

รายรับจรงิ-รายจ่ายจริง 

6) ด า เนินการรายงานผลการใช้จ่ ายงบประมาณผ่าน                

การประชุม เพื่อก ากับติดตามผลการใช้จา่ยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องผ่านท่ีประชุม 

ดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (เดอืนละคร้ัง) 

- เครอืขา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ (เดอืนละครัง้) 

- คณะกรรมการก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณ   

(เดอืนละครัง้) 

7) ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการบริหารงบประมาณ 

จากผลการด าเนนิงานตามแนวทางดังกล่าวข้างตน้ ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ 

มผีลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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งานประมาณการรายรับ 
ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศมีการประชุมร่วมกันของบุคลากรในฝ่ายและผู้บริหาร              

เพื่อวางแผนการจัดท าประมาณการรายรับประจ าปี สร้างความรู้ความเข้าใจ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ มกีารด าเนนิการตามแนวทาง ดังนี้ 

1) จัดท าปฏิทินการจัดท าประมาณการรายรับประจ าปี ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ

ประชุมวางแผนการจัดท าประมาณการรายรับประจ าปี 

2) จัดท าข้อมูลนักศึกษาในการประมาณการ ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศร่วมกับ              

กองบริการการศึกษาและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนด าเนินการจัดท าข้อมูลนักศึกษาในการประมาณการรายรับ

ประจ าป ี 

3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ

จะด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการรายรับให้กับหน่วยงาน

จัดการเรียนการสอนภายในเดือนมีนาคม พร้อมท้ังให้หน่วยงานด าเนินการประมาณการรายรับ และส่งประมาณการ

รายรับท่ีผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารหนว่ยงานให้กับฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ 

4) ตรวจสอบการประมาณการรายรับของหน่วยงาน ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศร่วมกับ

หนว่ยงาน ตรวจสอบการประมาณการรายรับของหน่วยงาน จากนั้นจะเสนอตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

5) จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศจะด าเนินการจัดสรร

งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ เสนอตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และแจ้ง

หนว่ยงาน เพื่อน าไปวางแผนการจัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 
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งานจัดท าสารสนเทศและรายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
  ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศด าเนินงานจัดท าสารสนเทศและรายงานประจ าปีของ

มหาวิทยาลัยถือเป็นภาพสะท้อนของการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล น าเสนอผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชน

รับทราบ และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ มีการด าเนินงาน 

ดังนี้ 

1) วางแผนและจัดท าแนวทางการด าเนนิงานส าหรับน าเสนอผลการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

2) ก าหนดประเด็นส าหรับน าเสนอผลการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

3) หารือและแลกเปลี่ยนหัวข้อร่วมกับผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)            

ในการเสนอภาพการด าเนินงานอย่างเป็นแนวโน้มย้อนหลัง 3 ปี (เล่มสารสนเทศ) และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ี

ผ่านมาตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (รายงานประจ าป)ี  

4) จัดท าเค้าโครงเล่มสารสนเทศและรายงานประจ าป ีพ.ศ. 2559    

5) จัดท าแบบฟอร์มในประเด็นต่างๆ และจัดท าบันทึกเพื่อประสานไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ                     

ท่ีรับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามภารกิจและยุทธศาสตร์ 

6) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา/ หน่วยงานจัดการศึกษา และศึกษา/วิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อน าไปใชจ้ัดการและสรุปผลการรายงาน 

7) ด าเนนิการจัดท าเล่มสารสนเทศและรายงานประจ าป ีพ.ศ. 2559   

8) ตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ เพื่อให้สารสนเทศและรายงานประจ าปีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานภายในได้น าข้อมูลไปใช้ใน

การศึกษา วเิคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดี

ของสังคมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายติดตามและสารสนเทศ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย 

ส านัก สถาบันและกอง ได้จัดท าสารสนเทศของหน่วยงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนภายนอกรับรู้            

อันเป็นการสร้างภาพลักษณก์ารด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

26 

กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Policy and Planning Division Suan Sunandha Rajabhat University 

 

- ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมนิผลการปฏบิัติราชการ 
 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ  มงีานหลักจ านวน 5 งาน ได้แก่ 1) งานตดิตามและ

ประเมินผลปฏบัิตริาชการ 2) งาน EdPEx 3) งานควบคุมภายใน  4) งานพัฒนากระบวนการปฏบัิตงิาน และ 5) งาน 

GUR  โดยมีผลการด าเนนิการสรุป ดังนี้ 

1) งานติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ 

 มหาวทิยาลัยฯ โดยคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กองนโยบายและแผนในฐานะหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการจัดท าค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  โดยมีหน่วยงานท่ี

จัดท ารับรองการปฏิบัติราชการ จ านวน 23 หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา 13 หน่วยงาน                   

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 9 หน่วยงาน และโรงเรียนสาธิต โดยมีกรอบการปฏิบัติราชการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์

จ านวน 38 ตัวชีว้ัด  ดังตาราง  

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

ตัวชี้วัด 

1) ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 9 

2) การริเร่ิม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวจิัย 7 

3) การสร้างเครอืขา่ย 7 

4) การพัฒนาภาพลักษณ์ขององคก์าร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 7 

5) การยกระดับการศกึษาสูม่าตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 8 

รวม 38 

 

กองนโยบายและแผนได้จัดท าคู่มอืประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และพร้อม

ท้ังจัดประชุมชี้แจงแนวทางการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธท่ี  2 กันยายน 2558                       

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 65 คน  และมีการตดิตามผลการปฏบัิตริาชการท้ังระดับหนว่ยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

โดยก าหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ทุกสิน้เดอืน ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 พร้อมท้ังก าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบและยืนยันผล

การปฏบัิติราชการพร้อมท้ังส่งผลการยืนยันมายังกองนโยบายและแผนทุกวันท่ี 3 ของเดือนถัดไป พร้อมท้ังได้รวบรวม

และสรุปน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทุกเดือนและในทุกๆ สิ้นไตรมาสได้เสนอให้ 

ก.บม. เพื่อพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน  
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กองนโยบายและแผนได้จัดตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                   

ระดับหน่วยงาน โดยคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ                   

ระดับหนว่ยงาน และเห็นชอบผลการปฏบัิตกิารระดับมหาวิทยาลัย สามารถสรุปได้ดังนี้     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏบัิตริาชการระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการปฏิบัตริาชการระดับหนว่ยงาน 
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2) งาน EdPEx  
มหาวิทยาลัยมีการน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการบริหารจัดการ ได้ก าหนดแผน                  

การด าเนินงานระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) โดยในปีงบประมาณ 2559 เป้าหมายคือ มหาวิทยาลัย               

มแีนวทาง/กระบวนการท่ีตอบข้อก าหนดย่อยของเกณฑ์ EdPEx และสามารถน าไปใชไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากเป้าหมายดังกล่าว กองนโยบายและแผนในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย เร่ิมจากจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเกณฑ์ EdPEx มีการจัด

ประชุมเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขอ้ก าหนดย่อย ประกอบไปด้วย 1) ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง กองนโยบาย

และแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา และกองบริหารงานบุคคล) และ 2) ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ น าผลการประเมินไปจัดท าแนวทาง/กระบวนการ และเผยแพร่แนวทาง/กระบวนการสู่การปฏิบัต ิ

มกีารตดิตามประเมินผลทุกเดือน และรายงานตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ังร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการด าเนินงาน พบว่า ข้อก าหนด

ย่อยของเกณฑ์ EdPEx ท่ีมีแนวทางการด าเนินงานและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 62 ข้อก าหนด ข้อก าหนดย่อยของ

เกณฑ์ EdPEx ท้ังหมด จ านวน 66 ข้อก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93.94  
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ส าหรับระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา            

ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการ             

ในฐานะผู้ รับผิดชอบ ได้จัดท าและชี้แจงแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับหน่วยงานสนับสนุน

การจัดการศึกษา ประจ าปี 2559 มีการจัดอบรมเกณฑ์ EdPEx  

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นวิทยากร 

และจัดอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก            

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกณฑ์ EdPEx  ทุกเดือน  

และจัดตรวจประเมินฯ โดยมี รศ.พญ.สุพนิดา คูณมี เป็นประธานการตรวจประเมินผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนผลการตรวจ 4.80 4.30 4.20 3.60 3.80 4.80 
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3) งานควบคุมภายใน  
 

 

 

กองนโยบายและแผนในฐานะหน่ วยงาน ท่ี ได้ รับมอบให้ก ากับดู แลงานควบคุมภายใน ร่วมกับ                         

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมเพื่อก าหนดท าแนวทางการควบคุมภายในและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยก าหนดให้มกีระบวนการมาตรฐานเพื่อการควบคุมภายใน 

จ านวน 16 กระบวนการ และงานภายใต้กระบวนการมาตรฐานจ านวน 32 งาน โดยก าหนดให้หน่วยงานจัดการศึกษา            

มกีารควบคุมภายใน จ านวน 16 กระบวนการจ านวน 32 งาน และหน่วยงานสนับสนุน มีการควบคุมภายใน จ านวน 11 

กระบวนการจ านวน 20 งาน  และมีการจัดท าแผนการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมท้ังประชุม

ถ่ายทอดแผนฯลงสู่หนว่ยงานเพื่อการปฏบัิต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองนโยบายและแผนมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2559 ปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6, 12 เดือน  ผลการการติดตาม พบว่า งานท่ีไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ มีจ านวน 19 

งาน และ มีความเสี่ยงเหลืออยู่จ านวน 13 งาน กองนโยบายและแผนได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน             

การควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  เสนอต่อผู้บริหาร  จากนั้นจัดส่งรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ

และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ  

 



  

 

31 

กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Policy and Planning Division Suan Sunandha Rajabhat University 

 

4) งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
 กองนโยบายและแผนได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเร่ืองพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น             

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคก์รดว้ยเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการองค์กร หมวด 6 ระบบการปฏิบัติงาน  มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการ

สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญ โดยพิจารณาสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสัมพันธ์กับ

สมรรถนะหลักองค์กร โดยมีผลการคัดเลอืกระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน 7 กระบวนการ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดยมีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด พร้อมท้ังเสนอผู้ก ากับดูแลพิจารณาความเหมาะสมก่อนน าปฏิบัติ กองนโยบาย

และแผนไดต้ดิตามผลการน ากระบวนการไปสู่การปฏบัิตขิองทุกกระบวนการ ผลจากการตดิตาม พบวา่ ทุกกระบวนการ

มีการด าเนินงานได้ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 มีตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการ 

จ านวนท้ังหมด 25 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการท่ีมีผลด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 20 

ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 
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5)  งาน GUR 
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้จัดรายงานผลมหาวิทยาลัยท่ีดี (Good university Report : GUR)           

ทุกสิน้ปีงบประมาณ  เพื่อรวบรวมผลงานท่ีดขีองมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยกองนโยบายและแผนได้จัดท า 

GUR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ GUR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย (กบม.) พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน (www.plan.ssru.ac.th) 
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- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  โดยมีผลการด าเนนิงานในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

การวางระบบคุณภาพ 

 1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 2) เสนอประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 และก าหนดผู้รับผิดชอบ  

 4) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 คร้ังท่ี 1/2558 

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  เพื่อพิจารณาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2558 
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 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 คร้ังท่ี 1/2558 

เมื่อวันท่ี 3 ธนัวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานเจ้าภาพหลักในการประสานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 6) จัดท าคู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 7) เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้มีการ

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นแผนงานและประกันคุณภาพ ท้ังหมด จ านวน 10 คร้ัง 

 8) ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 

เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย อาคาร 31 ช้ัน 5 

 9) จัดโครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558” เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2559                 

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ภาควิชาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 85 คน และผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23) 

 

 

 

 

 

 

 10) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันท่ี           

13 – 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 – 3 ส านักวิทยบริการฯ ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการ               

จ านวน 117 คน และผลประเมินความพงึพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) 
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 11) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2558 ส าหรับเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์               

2 – 3 ส านักวิทยบริการฯ ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน และผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม           

อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12) จัดประชุมชี้แจง “การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2558” เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน 

 13) ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2558 

การควบคุมคุณภาพ 

 1) ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)  ภาคการศึกษาท่ี 1            

ระดับหนว่ยงาน และระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปกีารศึกษา 2558 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  

ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 

 2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 1 

ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 14 มนีาคม 2559 
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 3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาท่ี 2 ระดับ

หนว่ยงาน และระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปกีารศึกษา 2558 เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) คร้ังท่ี 

7/2559 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559  

ประเมนิคุณภาพ 

 1) สรุปและน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน                   

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (กบม.) เมื่อการประชุมคร้ังท่ี 9/2559 วันท่ี 12 กันยายน 2559 

 2) สรุปและน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน               

เสนอสภามหาวทิยาลัย เมื่อการประชุม คร้ังท่ี 9/2559 วันท่ี 28 กันยายน 2559 

 3) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 

2. งานการจัดการความรู้ 

 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ ร่วมกับ

คณะกรรมการจัดการความรู้  โดยมีผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 1) จัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีแผนการจัด          

การความรู้ 5 แผนตามยุทธศาสตร์ จ านวน 54 องค์ความรู้ ดังนี้  

  แผนที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (9 องค์ความรู้)   

แผนที่ 2 ริเร่ิม สรา้งสรรค์งานวจิัยและนวัตกรรม (12 องค์ความรู้)  

  แผนที่ 3 การสร้างเครอืขา่ย (3 องคค์วามรู้)   

  แผนที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ (8 องค์ความรู้)  

  แผนที่ 5 ก้าวไกลสูอ่าเซียนและสากล (22 องค์ความรู้)  

 2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559” เพื่อให้ตัวแทนสมาชิก KM ของกลุ่มความรู้สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกลุ่มและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM (www.km.ssru.ac.th) เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
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 3) จัดโครงการอบรม “การเสริมสร้างพลัง KM 2559” ให้กับบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) มาเป็นวทิยากรในการอบรมดังน้ี 

  3.1) การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาตามมาตรฐานท่ีสาม ส าหรับบุคลากรสายวิชาการวันท่ี                     

11 พฤษภาคม 2559 

3.2) การจัดการความรู้ เชิงปฏิบัติการ ส าหรับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันท่ี 13 พฤษภาคม 

2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) ติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ระดับหน่วยงานและ

ระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ดังนี ้

  41) องค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

จ านวน 48 องค์ความรู้  

  4.2) หน่วยงานท่ีด าเนินการจัดการจัดการความรู้แล้วได้องค์ความรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จ านวน 19 

หนว่ยงาน และหน่วยงานท่ีไม่ได้องค์ความรู้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จ านวน 2 หนว่ยงาน  

 5) จัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 59 เพื่อรวบรวมผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและสรร

หา Best Practice กลุ่มความรู้ รวมท้ังเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันท่ี                

9 กันยายน 2559 โดยมีกลุ่มความรู้ท่ีจัดบอร์ดนิทรรศการ จ านวน 11 กลุ่ม และมีการประกาศผลการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ โดยมีกลุม่ความรู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 

 



  

 

38 

กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Policy and Planning Division Suan Sunandha Rajabhat University 

 

  5.1 รางวัลแบบอย่างดเีด่น (Best Practice Award) จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

    1) กลุ่ม YES IATA : วทิยาลัยนานาชาติ 

    2) กลุ่มพัฒนารูปแบบระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ : 

กองบริการการศกึษา 

5.2 รางวัลแบบอย่างโดดเด่น (Good Practice Award) จ านวน 1 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุม่การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ : 

ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ 

  5.3 รางวัลท้าทาย (Challenger Award) จ านวน 1 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มการปฐมนิเทศการใชห้้องสมุดออนไลน์ : ส านักวิทยบริการฯ 

  5.4 รางวัลการมีสว่นร่วม (Participation Award)  จ านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่ม Google Apps for Education : ส านักวิทยบริการฯ 

2) กลุ่ม smart CLS : วทิยาลัยโลจิสติกสฯ์ 

3) กลุ่มเทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้ม ีservice mind : ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ 

4) กลุ่ม Grad Good Great KM : บัณฑิตวทิยาลัย 

5) กลุ่มจิตสาธารณะ : วทิยาลัยพยาบาลฯ 

6) กลุ่มการจัดการเรียนการสอน : วิทยาลัยโลจิสติกสฯ์ 

7) กลุ่ม LEK NID DEAW : วทิยาลัยโลจิสติกสฯ์ 
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3. งานพัฒนาเอกลักษณ์ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เห็นชอบเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้             

ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” นั้น เพื่อให้การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานการพัฒนาเอกลักษณ ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2558  ดังนี้  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 

แบ่งออกเป็น 2 ชุด 1) คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาเอกลักษณ์ 2) คณะกรรมการ ด าเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

เพื่อทบทวนและก าหนดแนวทางในการพัฒนาเอกลักษณ์ รวมท้ังสื่อสารแผนปฏิ บัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปสู่การปฏบัิตใิห้กับหนว่ยงาน 

2. นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3. เผยแพร่เอกลักษณ์ให้ประชาคมทราบ ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ วารสารแก้วเจ้าจอม โปสเตอร์               

การประชุม เป็นต้น  

4 .  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพัฒนา เอกลักษณ์  และ

คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และชี้แจงแผนปฏิบัติ

งานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปกีารศึกษา 2558 

5. รวบรวม และจัดท าแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย มีจ านวน 36 กิจกรรม/โครงการ และระดับ

หนว่ยงาน มีจ านวน 39 กิจกรรม/โครงการ  

6. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

รอบ 6, 9 และ 12 เดอืน 

7. สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ ์พรอ้มท้ังรายงานผล

ตอ่คณะกรรมการบริหามหาวทิยาลัย (กบม.) รอบ 6,9 และ 12 เดอืน สรุปได้ดังนี้  
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ระดับมหาวิทยาลัย  

1) ผลการด าเนนิงานตามโครงการของแผนปฏิบัติงานฯ จ านวน 36 กิจกรรม/โครงการ ด าเนินการได้

บรรลุตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) ผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชีว้ัด ระดับมหาวิทยาลัย สามารถ

ด าเนนิการได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดทุกตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ระดับหน่วยงาน  

1) ผลการด าเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติงานฯ จ านวน 21 หน่วยงาน จากการติดตาม             

พบวา่ ทุกหน่วยงานสามารถด าเนนิโครงการได้บรรลุความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ100.00  

2) ผลการด าเนินงานตามความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานฯ จ านวน 2 ตัวชี้วัด จากการ

ประเมินฯ พบว่า ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ฯ ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

8. สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 

และทบทวนแนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของปีถัดไป 
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- ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

การจัดประชุมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

กองนโยบายและแผนการ ได้จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิดกิจกรรมเครอืขา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ ให้ผู้บริหารและ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านแผนและประกันคุณภาพ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนอันจะ

ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีปฏิบัติ ปัญหา แนวทางพัฒนาตลอดจน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน ซึง่เครอืขา่ยประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานดา้นแผนและงบประมาณและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้าน

ประกันคุณภาพ จ านวนท้ังสิ้น 125 คน โดยก าหนดให้มีการประชุมแบ่งเป็นคณะกรรมการอ านวยการ (ระดับผู้บริหาร

ร่วมกับระดับปฏิบัติการ) เดือนเว้นเดือน จ านวน 6 คร้ัง และคณะอนุกรรมการ(ระดับปฏิบัติการ) ทุกเดือน ในปี 2559 

จัดการประชุมท้ังสิ้น 12 คร้ัง 
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การจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน       

กองนโยบายและแผน ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหัวข้อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สมรรถนะของบุคลากรกองนโยบายและแผน” ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาสมรรถนะของบุคลากร

กองนโยบายและแผนพร้อมก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยกองนโยบายและแผนได้

รวบรวมเป็นเล่มองคค์วามรู้ เป็น คู่มอื “สมรรถนะของบุคลากร กองนโยบายและแผน”  
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- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
โครงการติดตามและประเมินผล การด าเนินการงานสวนสุนันทาวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กองนโยบายและแผน ในนามของคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด าเนินการงานสวนสุนันทา

วชิาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตลอดจนรายงานผลการด าเนนิงานสวนสุนันทาวิชาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ช่วงวันท่ี 25 - 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้นักศึกษาแต่ละ

หนว่ยงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนนิงานในคร้ังนี้ จากการก ากับ ติดตาม เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 

ส่งผลให้การจัดกิจกรรมงานสวนสุนันทาวิชาการมีผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

 มีนักศึกษา ศิษย์เก่า/บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนประมาณ 8,000 คน และมีผลความพึงพอใจในทุกด้านอยูร่ะดับมาก ดังภาพ 
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โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 

ตามท่ีกองนโยบายและแผนจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ                 

โดยการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดส่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับให้กับหน่วยงาน           

เพื่อแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ด าเนินการไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ระยะที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ด าเนนิการต้ังแต่เดอืนพฤศจิกายน 2558-เมษายน 2559 และ ระยะที่ 3 

ส ารวจความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาคมสวนสุนันทาต่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏ                

สวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ด าเนินการเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2559 นั้น 

กองนโยบายและแผนได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยจัดใน

รูปแบบของการจัดเวทีการเสวนาสัญจร ไปตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้เชญิผู้ทรงคุณวุฒจิากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย บูรพา 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ และกรมบัญชกีลาง มาร่วมเสวนาแต่ละครัง้ โดยได้ด าเนินการตั้งแต่

พฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559 จ านวน 12 คร้ัง และได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาคม

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มตีอ่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ดังนี้ 

 จากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร จ านวน 962 คน จากบุคลากรท้ังหมด 1,522 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.2 จ าแนกเป็นบุคลากรสายวชิาการ จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  ผลการส ารวจพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จ านวน 612 คน                

คิดเป็นร้อยละ 63.6 ไม่เห็นด้วย กับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีความ

คิดเห็นว่ามหาวทิยาลัย ไม่มีความพร้อม ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 

ดังภาพ 

 

 
ภาพ 1 ความคิดเห็นต่อปรับเปลี่ยนแปลง“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         ภาพ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ภาพรวม)                                           ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ภาพรวม) 

 

ไม่พร้อม  

  .1%

พร้อม  

31.90
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 หากพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกตามหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1 ) คณะ 6 คณะ             

2) หน่วยงานในก ากับ(วิทยาลัย บัณฑิต ศูนย์ให้การศึกษา และโรงเรียนสาธิต) และ 3) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา             

มผีลการส ารวจ ดังนี ้

 บุคลากรของคณะ มีความคิดเห็นท่ี ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 และมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อม

ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7  ดังภาพ 

 
ภาพ 3 ความคิดเห็นต่อปรับเปลี่ยนแปลง“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         ภาพ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (คณะ)                                           ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (คณะ) 

 

 บุคลากรของหน่วยงานในก ากับ มีความคิดเห็นท่ี เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย            

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 และมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัย มีความ

พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7   ดังภาพ 

 
ภาพ 5 ความคดิเห็นต่อปรับเปลี่ยนแปลง“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         ภาพ 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (หน่วยงานในก ากับ)                                           ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (หน่วยงานในก ากับ) 

 

  

 

 

ไม่พร้อม  

79.7%

พร้อม  

20.3%

ไม่พร้อม  

47.3%

พร้อม  

52.7%
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 บุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีความคิดเห็นท่ี ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 และมีความคิดเห็นว่า

มหาวทิยาลัยไม่มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน  228 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2  ดังภาพ 

 
ภาพ 7 ความคิดเห็นต่อปรับเปลี่ยนแปลง“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         ภาพ 8 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา)                    ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่พร้อม  

71.2%

พร้อม  

2 . %
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โครงการงานครบรอบ  0 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะครบรอบ 80 ปี ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 กองนโยบายและแผน

ฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงาน ได้ด าเนินการเสนอแต่ตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี               

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวทิยาลัยแมแ่บบท่ีดขีองสังคม”  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  2 

ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และ คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 17 ฝ่าย             

ซึ่งกองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรการอ านวยการพจิารณาวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดงาน รวมท้ัง

รายงานความก้าวหนา้ของการด าเนนิงาน  จ านวน 4 คร้ัง   

 การจัดงานครบรอบ 80 ป ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤศจิกายน 25560 

ถึง วันอาทติย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อร าลึก เฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ครบรอบ 80 ปี และน าเสนอ เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่ศิษย์เก่า 

สาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ  ภายใต้ Concept ร าลึก (Commemoration) เฉลิมฉลอง (Anniversary)             

และ ศักยภาพ (Potentiality) กองนโยบายและแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายประสานงานติดตามและประเมินผล ซึ่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯเป็นประจ าทุกเดือน            

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินงานฯ ให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ทุกเดือน   โดยมีความก้าวหน้าของเร่ืองการจัดท า LOGO  80 ปี  การจัดท า

แสตมป์ท่ีระลึก  การจัดกิจกรรม CSR  และการประชาสัมพันธ์งาน 80 ป ีผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ และกรุงไทย 
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ขั้นตอนการให้บริการ 
 
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ท าขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ

ได้รับทราบขัน้ตอนการปฏบัิตงิานและระยะเวลาของการด าเนินการซึ่งอันจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของหนว่ยงาน  

กองนโยบายและแผนในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มงีานบริการท่ีส าคัญ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. งานบริการปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ 

2. งานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

3. การให้บริการค าปรึกษางานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 

4. งานจัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

5. งานบริการยืม-คืน พัสด ุ

 

โดยมีรายละเอยีดขัน้ตอนการให้บริการ ดังนี้ 
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งานบรกิารปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ 

 

 
 

 

ครบถ้วน 

ประเด็นค าถาม 

ที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ทนัที  

ผู้รับบรกิารแจ้งความประสงค์ขอรับค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบรับเรื่อง พร้อมจ าแนกประเภทของประเด็น

ค าถาม  

5 นาท ี

5 นาท ี

ประเด็นค าถาม 

ที่ต้องหารือกับผู้บรหิาร  

หรือหน่วยงานภายนอก 

ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษา 1 วัน 10-15 นาท ี

สอบถามความ

ต้องการของ

ผู้รับบรกิาร 

5 นาท ี

ผู้รับผิดชอบรวบรวมสรุปประเด็นค าถามและค าปรึกษา  

เพื่อน าไปปรับปรุงการปฏบิัตงิานและการให้การบริการต่อไป 

10 นาที 

ไม่

ครบถ้วน 

ไม่

ครบถ้วน 
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ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทีไ่มเ่กี่ยวข้องกับงบลงทุน  

 

1. ขั้นตอนการขออนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั้นตอนการพิจารณา 

 

 

 

 

 

3. ขั้นตอนการอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

เรียน อธิการบดี (ผา่นรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ) 

 

ก าหนดเส้นทางของบนัทึกข้อความถงึ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

สิทธ์ิ รับทราบ/ให้ความเห็น/เพื่อโปรดด าเนนิการและลงนาม 

1 

2 

    ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจ 

 1 วัน 

3 

อธกิารบดพีิจารณาอนุมัต ิ

1 วัน 

 

4 

  ผู้บรหิารหน่วยงานคลิกยนืยนัในระบบ ERP 

  

5 

อธกิารบดีอนุมัตใินระบบ ERP 

2 นาท ี

6 
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กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทีเ่กี่ยวข้องกับงบลงทนุ  

1. ขั้นตอนการขออนุมัติ 

 

 

 

 

 

 
 

2. ขั้นตอนการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ขั้นตอนกาอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 
 

 

บันทึกข้อความ 

เรียน อธิการบดี (ผา่นรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ) 

 

ก าหนดเส้นทางของบนัทึกข้อความถงึ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

สิทธ์ิ รับทราบ/ให้ความเห็น/เพื่อโปรดด าเนนิการและลงนาม 

1 

2 

    ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจ 

 1 วัน 
3 

    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงฯ 

 3 ชม. 
4 

    สรุปมติประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงฯ และเสนออธกิารบดีลงนาม 

 1 วัน 
5 

  แจ้งมตทิี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงฯ 

 1 ชม. 
6 

  ผู้บรหิารหน่วยงานคลิกยนืยนัในระบบ ERP 7 

คณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงฯ คลิกยืนยันในระบบ ERP 

 2 นาท ี

8 

อธกิารบดีอนุมัตใินระบบ ERP 

2 นาท ี

9 

หมายเหตุ : ไม่นับระยะเวลารอคอย 
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ขั้นตอนการให้ค าปรกึษางานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ขอรับค าปรึกษา 

แจ้งผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาตามประเด็นท่ีผู้รับบริการต้องการ 

ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบสอบถามความ

ครบถ้วนของความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมประเด็นค าถามเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิาน และการให้บริการ 

5 นาที 

5 นาที 

10 - 15 นาที  

แลว้แต่ประเด็นค าถาม 

2 นาที 

15 นาที 

ไมค่รบถ้วน 

ครบถ้วน 
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Policy and Planning Division Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ขั้นตอนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวม 7  ขั้นตอน  ระยะเวลา 21 วัน 

กองนโยบายและแผน และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  

ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏบัิตริาชการและแนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่หน่วยงาน 

(15 วัน) 

กองนโยบายและแผนจัดท าเอกสารค ารับรองการปฏบัิตริาชการและ 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏบัิตริาชการ (1วัน) 

หนว่ยงานตรวจสอบและยนืยันตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีได้รับการถ่ายทอด 

รวมท้ังเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของหนว่ยงานเพื่อพจิารณาลงนาม และจัดสง่ให้กองนโยบายและแผน 

 (1 วัน) 

กองนโยบายและแผนจดัสง่ค ารบัรองการปฏบัิตริาชการ 

และเอกสารประกอบค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ให้กับหนว่ยงาน  (1 วัน) 

กองนโยบายและแผนรวบรวมค ารับรองการปฏบัิตริาชการและ 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏบัิตริาชการท่ีผ่านการลงนามจากผู้บริหารระดับสูงของหนว่ยงาน และ

เสนอให้อธิการบดี/รองอธิการบดีพจิารณาลงนาม (1 วัน) 

กองนโยบายและแผนจัดส่งค ารับรองการปฏบัิติราชการท่ีได้รับการลงนามจากอธิการดีและ              

รองอธิการบดเีพื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบค ารับรองการปฏบัิตริาชการให้กับหนว่ยงาน          

(1 วัน) 

กองนโยบายและแผนเผยแพร่ค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปีผ่านเว็บไซต์ (1 วัน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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กระบวนการขั้นตอนงานบริการยืม-คนื พัสดุ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มการขอยืม

พัสดุครุภัณฑ ์

เสนอผู้อ านวยการกอง 

 

พจิารณาอนุมัต ิ

มอบหมายเจ้าหนา้ที่ 

จัดเตรียมพัสด ุ

 

ตรวจเช็คสภาพพัสด ุ

 

จบ 
 

เร่ิมตน้ 
 

ให้บริการยืม 

 

รับคืน 

 

ส่งซ่อม 
 

ตรวจสอบ 
ผ่าน 

 

ช ารุด/เสียหาย

เสียหาย 
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รายชื่อคณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 

ที่ปรึกษา  

1. รองศาสตราจารย์ธีระดา   ภญิโญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. นายสนธยา เจรญิศริิ รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

2. นางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

3. นางสาวปรางทพิย์ เกตุกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

4. นางสาวพุม่พวง กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายตดิตามงบประมาณและสารสนเทศ 

5. นายพิบูลย ์ พูมว่ง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 

6. นางสาวโชตกิา เขียนนิล นักวชิาการศึกษา 

7. นางสาวอุไรพร ศลิป์นาวา นักวชิาการศึกษา 

8. นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

9. นางสาวอังศุมาลิน นพพรพกิุลสกุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวจีรวรรณ พสิุทธิพันธ์ุ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

11. นายจ ารัส นิ่มส าราญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

12. นางสาววรางคณา ศริิหงษ์ทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

13. นางสาวสุจิญา ก่ าแสง นักวชิาการศึกษา 

14. นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ ์ นักวชิาการศึกษา 

15. นางสาวมลฤด ี พงษ์ธนู นักวชิาการศึกษา 

16. นายวุฒพิงศ์ จันทร์เมอืงไทย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้จัดท า 

1. วา่ทีร่.ต.หญงิคณิศร บุญเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. นางสาวภัทรวด ี มนีา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

3. นายประพล สุขสุโฉม เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

4. นางก าไร สิงห์ค าจันทร์ พนักงานธุรการ 
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