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สวนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับสํานักบริการการศึกษา
1.1 ประวัติความเปนมาของสํานักบริการการศึกษา
สํานักบริการการศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522 ไดมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบดวย 5 หนวยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี สํานัก
ทะเบียนและวัดผล สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักบริการการศึกษา และสํานักวิชาการ และ
ตอมาในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ไดมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยใหมีการแบงสวนราชการ
ในสํานักดังกลาวขางตนออกเปนหนวยงานตาง ๆ ตามลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ โดย
กําหนดใหสํานักบริการการศึกษาแบงหนวยงานออกเปน 4 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย และฝายแนะแนวการศึกษา
ที่ตั้ง
อาคารบริภัณฑ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท 0-2504-7777
ตอ 7604-7607
1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และวัตถุประสงคของสํานักบริการการศึกษา
วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางของระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในดานการใหบริการแนะแนว
บริการสื่อการศึกษา และบริการเสริมทางวิชาการ เพื่อเอือ้ อํานวยใหการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด
พันธกิจ
1. จัดบริการเสริมวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ
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2. จัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใช
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ เนนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานความรูทักษะและ
ประสบการณดวยกิจกรรมนักศึกษา
3. จัดบริการสื่อการศึกษาแกนักศึกษาและหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล จัดสงสื่อการสอนและสื่อสิ่งพิมพแกนักศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนงาน
กลยุทธ
1. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยเปนหนวยประสานงานกลางและแหลงขอมูลเชื่อมโยงกับ
ศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาและชมรมนักศึกษา โดยดําเนินการในเชิงรุก
ผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อภาพ สื่อคอมพิวเตอร สื่อดาวเทียม และสื่อบุคคล
เปนตน
2. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งดานวิชาการ และทักษะชีวิตเพื่อเสริมสรางความรูและ
ประสบการณเปนประโยชนตอนักศึกษาและชุมชนตลอดไป
3. พัฒนาระบบการจัดสงสื่อการสอนทั้งรูปแบบและวิธีการโดยนําเทคโนโลยีใหม ๆ
ระบบคลั ง พั ส ดุ ก ารศึ ก ษา
มาประยุ ก ต ใ ช ทั้ ง ระบบการบรรจุ หี บ ห อ
เพื่ อ ให ร ะบบงานบริ ก ารสื่ อ การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
4. พัฒนาใหเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมบริการเสริมทางวิชาการทุกรูปแบบใน
ลักษณะ การสอนแบบเผชิญหนาในหองเรียน การสอนผานจอภาพ การสอนผาน
สื่อโสตทัศน และสื่อรวมทั้งพัฒนาศูนยบริการการศึกษาใหเปนตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในทองถิ่นอยางแทจริง
5. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จัดปฏิสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลใหเปนสากล
6. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการการศึกษาใหสามารถสงเสริมและสนับสนุน
ระบบงานวิชาการ และระบบงานบริการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
7. พัฒนาและจัดระบบสารสนเทศของระบบงานบริการของสํานักเพื่อการบริหาร
และเปนเครือขายระบบงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑการตรวจสอบ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา บัณฑิตและผูสนใจทั่วไป
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนักศึกษา
เพื่อจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาทางไปรษณีย

1.3 โครงสรางการบริหารของสํานักบริการการศึกษา
มีโครงสรางการบริหารดังนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สํานักบริการการศึกษา

สํานักงานเลขานุการ

ฝายแนะแนวการศึกษา

ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค

คณะกรรมการประจําสํานัก
บริการการศึกษา

ศูนยบริการการสอน
ทางไปรษณีย

โครงสร า ง อ ง ค ก รแ ละ ก า รกํ า ห น ด บ ท บ า ท ห น า ที่ เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
ทบวงมหาวิทยาลัยใหมีการแบงสวนราชการเปนหนวยงานตาง ๆ ตามลักษณะหนาที่รับผิดชอบ
โดยแบงออกเปน 4 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย และฝายแนะแนวการศึกษา โดยแตละหนวยงานมีภาระความ
รับผิดชอบในการใหบริการการศึกษา ดังนี้
1. ฝายแนะแนวการศึกษา
รั บ ผิ ด ชอบภาระงานด า นการให บ ริ ก ารแนะแนวแก ผู ส นใจก อ นสมั ค ร
เปนนักศึกษาปจจุบัน และหลังจบการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนว การปรับตัว
วิธีการศึกษาตอในระดับสูง ตลอดจนปญหาทางดานสวนตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้
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ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและเปนกลุมโดยผานสื่อ
บุคคล (นักแนะแนว) โทรศัพท จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ รายการวิทยุกระจายเสียงทั้งรายการปกติ
และรายการสด และวิทยุโทรทัศนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีในรูปของวีซีดี
และกิจกรรมปฏิสัมพันธ โครงการแนะแนวนัดหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล โครงการบัณฑิตอาสาชวยสอนชมรมนักศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ กิจกรรมของชมรมนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาชมรม การศึกษาวิชาทหาร กองทุน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนการศึกษาของ มสธ. นอกจากนี้ ยังมีโครงการความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ เชน โครงการเรียนรูรวมกัน สรรคสรางชุมชน โครงการยาเสพติด โครงการเอดส
โครงการประกวดเขียนเรียงความ ฯลฯ
2. ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
รับผิ ดชอบการใหบริการดานวัสดุและสื่อการเรียนการสอนแกนักศึกษาและ
ผูเรียน ประกอบดวย เอกสารการสอน เอกสารและสิ่งพิมพอื่น ๆ เอกสารโสตทัศนประกอบการ
สอนเสริม ขาวสารประจําเดือน เทปเสียงประจําชุดวิชา เปนตน ทั้งนี้การใหบริการดังกลาวจะ
ดําเนินการโดยผานบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณียยังรับผิดชอบการใหบริการจัดสงเอกสารและหนังสือราชการตาง ๆ แกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ตอดจนการบริการคลังวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีปริมาณเอกสารการสอน
หมุนเวียนปการศึกษาละไมต่ํากวา 1,000,000 เลม อีกดวย
3. ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร ไดแก การสอนเสริม การฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะ ตลอดจนรับผิดชอบภาระงานดานการจัดตั้งดูแลและประสานงานการบริหาร
ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศประกอบดวย ศูนยบริการการศึกษา
ภาค จํานวน 7 แหง ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด จํานวน 80 แหง ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 65 แหง เปนตน
4. สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการมีหนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการทั่วไป
ซึ่งมีขอบเขตงานเกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานคลังและพัสดุ นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดํ า เนิ น งานในอั น ที่ จ ะเอื้ อ อํ า นวยให ก ารปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก บริ ก ารการศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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ขอมูลบุคลากรมีจํานวนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของสํานักบริการการศึกษามี
ดังนี้
1) ขาราชการสํานักบริการการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หนวยงาน
1.
2.
3.
4.

ฝายแนะแนวการศึกษา
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิ าค
สํานักงานเลขานุการ
รวม

ปริญญา ปริญญา
เอก
โท
1
9
5
1
6
1
2
20

ปริญญา
ตรี
3
19
12
7
41

ต่ํากวา
รวม
ปริญญาตรี
13
1
24
19
8
1
64

2) ขาราชการสํานักบริการการศึกษาจําแนกตามระดับ

1.
2.
3.
2.

1.
2.
3.
4.

หนวยงาน
ฝายแนะแนวการศึกษา
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิ าค
สํานักงานเลขานุการ
รวม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

2
2

ระดับ3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ6 ระดับ 7 ระดับ 8

1
1

3) ลูกจางประจําและลูกจางรายวัน
หนวยงาน
ลูกจางประจํา
ฝายแนะแนวการศึกษา
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
10
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิ าค
สํานักงานเลขานุการ
3
รวม
13

3
3

13
7
4
24

ลูกจางชั่วคราว
70-120
7
70-127

5
3
6
2
16

2
1
3

6
3
4
1
14
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ขอมูลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
1. ดานการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดสงเอกสารการสอน และวัสดุ
การศึกษา การบริการไปรษณียมหาวิทยาลัย การจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษา การจัดสอน
เสริมทางไกลผานดาวเทียม กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และการบริการการเรียนการสอน
ประกอบดวย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
ทุนการศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร
2. ดานการบริการวิชาการแกสังคมและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. และแนะแนวอาชีพ

งบประมาณ
งบประมาณรายจายเงินรายได
รหัส ก 1.1 (2) กิจกรรมสารบรรณและธุรการ 914,400.- บาท
รหัส ก 1.20 งานบริการการศึกษาทางไปรษณีย 43,267,100.- บาท
รหัส ก 1.22 (1) กิจกรรมบริการศึกษา (ปฐมนิเทศ แนะแนว ชมรม)
5,676,600.- บาท
รหัส ก 1.22 (3) กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร 7,196,000.- บาท
รหัส ก 2.15 งานจัดการสอนเสริม 34,678,100.- บาท
รหัส ก 2.16 งานจัดการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 13,272,200.- บาท
งบประมาณรายจายเงินคงคลัง
รหัส ก 1.22(4) กิจกรรมทุนการศึกษานักศึกษา (กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 100,000.- บาท
รหัส ก 1.20 เงินคงคลัง 27,000.- บาท
รหัส ก 1.1(2) เงินคงคลัง 300,000.- บาท
รหัส ก 2.4.3 เงินคงคลัง 27,000.- บาท
รหัส ก 2.4.4 เงินคงคลัง 980,200.- บาท

ผูบริหารของหนวยงาน
ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี
นางจีรีรัตน แยมกลิ่นฟุง
ดร.วัลภา สบายยิ่ง
นางผาณิตา ดวงมณีมรกต
นางบุญเกื้อ แทนวันชัย

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิ าค
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา
หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
เลขานุการสํานักบริการการศึกษา
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สํานักบริการการศึกษามีกลไกการประกันคุณภาพในหลาย ๆ รูปแบบ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานักบริการการศึกษา ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยสราวุธ สุธรรมาสา
กรรมการ
5. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิ าค กรรมการ
6. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
กรรมการ
กรรมการ
7. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา
8. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2. มีการตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิ าค กรรมการ
4. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย กรรมการ
5. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา
กรรมการ
6. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา
กรรมการ
7. ดร.วัลภา สบายยิ่ง
กรรมการ
8. นางสาวอารีย อยูโปรง
กรรมการ
9. ดร.สมคะเน ค้ําจุน
กรรมการ
10. นางสาวรุจี อมฤตย
กรรมการ
11. นางสายพิณ ชวงโชติ
กรรมการ
12. นางสาวเพ็ญทิพย เตียวสุวรรณ
กรรมการ
13. นายวิรัตน เย็นประเสริฐ
กรรมการ
14. นางสาวดารณี พานิช
กรรมการ
15. นางพรรณี เพิ่มสวัสดิ์
กรรมการ
16. นางรุงนภา สาตะมาน
กรรมการ
17. นายอํานาจ วงษสมิง
กรรมการ
18. นางสาวจงดี ยั่งยืน
กรรมการ
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19. นางสาวจิตติมา รักนาค
20. นางจําเรียง สุขปรุง
21. นางสาวดวงฤดี โพธิ์สุน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
3. มีการรายงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมผูบริหาร
สํานักบริการการศึกษา โดยมีระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
โดยตรง
4. มี ก ารจั ด ระบบการดํ า เนิ น งานที่ ใ ห ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการประกั น คุ ณ ภาพ
โดยแยกประชุมยอยในแตละศูนย/ฝาย หลังจากนั้นประชุมภาพรวมเพื่อพิจารณา
รวมกัน เมื่อถึงชวงที่จะไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการก็จะใชวิธีการ
ตรวจสอบขามศูนย/ฝายกอน แลวแกไขในแตละสวนกอนที่จะตรวจสอบจาก
กรรมการภายนอก
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สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีค้ ุณภาพ
องคประกอบที่ 1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคที่สอดคลอง
ระหวางกัน

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร
มี(1)+ชัดเจนสอดคลองกับภารกิจหลัก
มี(2)+เผยแพรใหบุคลากรในสํานักทราบ
มี(3)+บุคลากรสวนใหญรอยละ 60-80 ไดรับทราบ
มี(4)+บุคลากรมากกวารอยละ 80 ไดรับทราบ

ผลการ
ประเมิน
4

หลักฐาน/แหลงขอมูล
1. เอกสารการจัดตั้งสํานัก
2. เอกสารพัฒนาระบบงาน
สํานัก
3. เอกสารวิสัยทัศนของ
หนวยงาน
4. บัญชีรับทราบวิสัยทัศน
5. การสัมภาษณบุคลากรใน
หนวยงาน

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

รณรงคใหบุคลากร
จุดแข็ง
ไดทราบโดยมีระบบ
วิสัยทัศน
การประชาสัมพันธ
พันธกิจ และ
และสารสนเทศที่
วัตถุประสงค
ชวยใหทุกคนเขาถึง
ของสํานักมี
ความสอดคลอง
กันและสํานักได
ใชเปนเครื่อง
กําหนดทิศ
ทางการ
ดําเนินงานของ
สํานัก

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

(เอกสารหมายเลข EDS-1.1.1)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. ตัวบงชี้ : วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
สํานักบริการการศึกษาไดจดั ทําวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงานโดยมีสาระ ดังนี้
ไดมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค ของหนวยงานแลวจัดพิมพเปนลายลักษณอักษรตลอดจนจัดทําบอรดประชาสัมพันธ เสนอสาระของวิสยั ทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงานใหบคุ ลากร
ไดทราบ
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ตัวบงชี้
2. แผนปฏิบัติการประจําปที่
ชวยใหการดําเนินงานเปนไป
อยางตอเนื่องและสะทอน
ความเปนจริง

เกณฑประเมิน
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร
2. มี(1)+แผนปฏิบตั กิ ารประจําปมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงค
3. มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
4. มี(3)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
รายไตรมาส
5. มี(4)+มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

4

1. เอกสารแผนปฏิบตั ิการ
ประจําป 2546 และ 2547
2. รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานักและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก (ตัวอยาง)
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําป รายไตรมาส
- ไตรมาสที่ 3 และ 4
ของป 2546
- ไตรมาสที่ 1 และ 2
ของป 2547
(เอกสารหมายเลข EDS-1.2.1)

จุดแข็ง
-บุคลากรมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

วิธีทําใหดีขึ้น
ควรมีการนําผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปถัดไป

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
2. ตัวบงชี้ : แผนปฏิบัติการประจําปที่ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและสะทอนความเปนจริง
2.1 จัดทําแผนงานโครงการสําหรับการดําเนินงาน ดังนี้
ป 2547 จัดทําโครงการจํานวน 6 โครงการคือ
1. กิจกรรมสารบรรณและธุรการสํานักบริการการศึกษา
2. งานบริการการศึกษาทางไปรษณีย
3. งานบริการแนะแนวการศึกษา
4. กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร
5. งานจัดการสอนเสริม
6. งานจัดการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนรายไตรมาส 3 ครั้ง คือ
- ป 2546 รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 และ 4 (ก.ค.-ก.ย. 46, ต.ค.-ธ.ค. 46)
- ป 2547 รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 47)
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ตัวบงชี้
3. รอยละของผลงานที่ทําได
ตามเปาหมายที่กาํ หนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 60
มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 60-69
มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 70-79
มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 80-89
มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนตั้งแตรอ ยละ 90 ขึ้นไป

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

5

1. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 2546 และป
2547 เฉพาะ 5 เดือนแรก
2. สําเนาแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําป
3. การรายงานผลราย
ไตรมาส (ดูจาก EDS1.2.1)
4. รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานัก และ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
บริการการศึกษา (ดูจาก
EDS-1.2.1)
(เอกสารหมายเลข EDS-1.3.1)

X = 4.3
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนรอยละ 90 ขึ้นไป

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 1. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาตามกําหนดการและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหม ระดับปริญญาตรีสาํ หรับ
นักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด 2. มี (1)+ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและมี
การประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกับศูนยวิทยพัฒนา มสธ./
ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด/วิทยากร
3. มี (2)+เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหแกนักศึกษาทุกคน
4. มี (3)+การประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5. มี (4)+นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมอยาง
ตอเนื่อง

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

4

1. ระเบียบการรับสมัครเปน
นักศึกษาใหม ปการศึกษา
2546 หนา 194-196
2. บัตรเชิญนักศึกษาเขารวม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
(สงไปพรอมกับการตอบ
รับการเปนนักศึกษาของ
สํานักทะเบียนและวัดผล)
3. สําเนาจดหมายเชิญวิทยากร
ภายนอกและคําสั่งวิทยากร
ภายใน
4. เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ป 2546
5. วีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ป 2546
6. รายงานสรุปการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
จาก นักศึกษา
7. รายงานสรุปการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
จากวิทยากร
(เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2)

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

-ควรมีการนําผลการ
จุดแข็ง
ประเมินมาปรับปรุง
-สามารถจัด
อยางตอเนือ่ ง
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมได
พรอมกันทั่ว
ประเทศ
-นักศึกษามี
ทางเลือกการใน
เขาถึงสาระการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมได
ดวยการชมการ
ถายทอดสดการ
ปฐมนิเทศฯ และ
รับชมวีซีดี
ปฐมนิเทศฯ ได
อีกทางหนึ่ง

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมตามกําหนดการและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 75 จังหวัด ในวันเสารที่ 5 กรกฎาคม 2546 เวลา 08.30-15.00 น.
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหมและสงบัตรเชิญนักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทั้งนีไ้ ดมกี ารประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมกับศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ./ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด/วิทยากร
3. มีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศและวีซีดปี ฐมนิเทศนักศึกษาใหแกนกั ศึกษาทุกคน
4. มีการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากนักศึกษาที่เขารับการปฐมนิเทศฯ จํานวน 3,089 คน พบวานักศึกษาใหมสวนใหญไดรับความรูความเขาใจจากสาระการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในระดับมาก และการ
ประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากรพบวาเวลาที่กําหนดไวสําหรับแตละกิจกรรมีความเหมาะสม พอดีในระดับมากที่สุด การใชประโยชนจากคูมือวิทยากรอยูใ นระดับใชบางมากที่สุด ความสนใจของ
นักศึกษาในทุกกิจกรรมอยูในระดับมาก
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

2. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 1. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาตามหลักและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหม ระดับปริญญาตรีสาํ หรับ
2. มี (1)+ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศ และประสานงาน
นักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนา
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร
กรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธถึงตัวนักศึกษาใหม
3. มี (2)+การถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
4. มี (3)+การประเมินผลการปฐมนิเทศจากนักศึกษา และรายงานสรุปผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากร
5. มี (4)+นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศอยางตอเนือ่ ง

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

4

1. มติคณะกรรมการประจําสํานัก
บริการการศึกษา 2/2545 (ดูจาก
เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2)
2. ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษา
ใหม ปการศึกษา 2545 (ดูจาก
เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2)
3. บันทึกขอความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
- สํานักพิมพ, ศูนยสารสนเทศ
, ประชาสัมพันธ,สํานัก
เทคโนโลยีการศึกษา เปนตน
4. คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
5. บทรายการวิทยุโทรทัศนการ
ถายทอดสดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2546
6. รายงานสรุปการประเมินผลการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ดูจาก
เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2

จุดแข็ง
- สามารถจัด
ปฐมนิเทศผาน
สื่อทางไกลของ
มหาวิทยาลัย
โดยการ
ถายทอดสดผาน
รายการวิทยุ
โทรทัศน ชอง
11 กรม
ประชาสัมพันธ
-นักศึกษาที่
ไมไดเขารับการ
ปฐมนิเทศ ณ
ศูนยบริการ
การศึกษา
สามารถรับชม
การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม
ไดทางสถานี
วิทยุโทรทัศน
ชอง 11 กรม
ประชาสัมพันธ

-จัดทําสื่อปฐมนิเทศ
และหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองตัวบงชี้
-นําผลการประเมิน
ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

5

(เอกสารหมายเลข EDS-2.2.2)
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เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

จุดออน
-สื่อปฐมนิเทศที่
จัดสงให
นักศึกษาหาก
นักศึกษาทํา
ความเขาใจได
นักศึกษาอาจไม
เขารับการ
ปฐมนิเทศ
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาตามหลักและวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด จัดทีอ่ าคารวิทยทัศนและอาคารพิทยพัฒน มสธ.
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธถึงตัวนักศึกษาใหมทกุ คนสงไปกับการตอบรับ
เปนนักศึกษา โดยประสานงานกับสํานักทะเบียนและวัดผล
3. มีการถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
4. มีการประเมินผลการปฐมนิเทศจากนักศึกษาใหม และรายงานสรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากร
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ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

3. การจัดสอนเสริมประจํา
ภาคการศึกษาเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

1. มีการจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษาใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มี (1) + การประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานหนวยงาน
และสื่อตาง ๆ
3. มี (2) + การแจกสื่อสอนเสริม (เอกสารโสตทัศน) ใหกับนักศึกษาทีม่ าเขารับ
การสอนเสริมทุกคน
4. มี (3) + มีการจัดทําสถิตนิ ักศึกษาเขารับการสอนเสริม
5. มี (4) + มีการประเมินผลการสอนของอาจารยสอนเสริมเปนประจําและ
สม่ําเสมอ (เริ่มภาค 1/2546)

5

1. ตารางสอนเสริม/หลักเกณฑ
การจัดสอนเสริม
2. หนังสือขอความรวมมือ
ศูนยบริการการศึกษา/เว็บไซด
ตารางสอนเสริม
3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาทีไ่ ดรบั
เอกสารโสตทัศน (ตัวอยาง)
4. สถิตินักศึกษาเขารับการ
สอนเสริมประจําภาค
การศึกษา (ตัวอยาง)
5. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยสอนเสริม ภาค
1/2546(ตัวอยาง)
(เอกสารหมายเลข EDS-2.3.3)

จุดแข็ง
- มีหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ
ในการจัดสอน
เสริมชัดเจน
จุดออน
-ยังไมไดมีการ
นําสื่ออื่นมาชวย
สนับสนุนอยาง
เต็มที่

วิธีทําใหดีขึ้น
- มีการประเมินการ
สอนเสริมทั้งระบบ

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดสอนเสริม ประจําภาคการศึกษาใหกบั นักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดสอนเสริมเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมีนักศึกษาสอบตกเปนจํานวนมาก หรือชุดวิชาพื้นฐานที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก ภาคการศึกษาละประมาณ 65 ชุดวิชา
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานหนวยงานและสื่อตาง ๆ ไดแก ศูนยบริการการศึกษาทั่วประเทศ ชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ ศูนยวทิ ยพัฒนา มสธ. 10 แหง ขาว มสธ.
www.stou.ac.th Info Voice เปนตน
3. มีการแจกสื่อสอนเสริม (เอกสารโสตทัศน) ใหกบั นักศึกษาเขารับการสอนเสริมทุกคน โดยจัดสงไปทีศ่ ูนยบริการการศึกษาทุกแหงที่มีการจัดสอนเสริม และศูนยบริการการศึกษาจะแจกใหกับนักศึกษาคนที่เขารับ
ฟงการสอนเสริม พรอมใหนักศึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทุกชุดวิชา/ทุกครั้ง/ทุกจังหวัดที่จัดสอนเสริม
4. มีการจัดทําสถิตินกั ศึกษาเขารับฟงการสอนเสริม โดยแสดงคาสถิติเปนคาเฉลี่ย (X) และคารอยละของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริมเมื่อพิจารณาจากฐานขอมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น ๆ
5. มีการประเมินผลการสอนของอาจารยสอนเสริม โดยมุงเนนที่เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยเพื่อตรวจสอบวานักศึกษามีความพึงพอใจในตัวผูสอนหรือไม นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลสภาพแวดลอมของ
สถานที่สอนเสริมควบคูไปดวย ไดแก ความเหมาะสมของหองเรียน ตลอดจนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในคําถามปลายเปดดวย
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ตัวบงชี้
4. การจัดสอนเสริมโดยการ
นัดหมาย

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

1. มีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มี (1) + การประชาสัมพันธ และรณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผาน
สือ่ และชมรมนักศึกษา
3. มี (2) + จัดทําสื่อสอนเสริม (เอกสารโสตทัศน) และสงไปไวประจําที่ศนู ย
เพื่อแจกใหกบั นักศึกษาที่มาเขารับการสอนเสริม
4. มี (3)+มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยการนัดหมายทุกชุดวิชาทีเ่ ปดในแต
ละภาคการศึกษา

4

1. ตารางสอนเสริมโดยการ
นัดหมาย/เกณฑการจัดสอน
เสริมโดยการนัดหมาย
2. ขาว มสธ. และหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังศูนยที่มี
การจัดสอนเสริมนัดหมาย
3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับ
เอกสารโสตทัศน (ตัวอยาง)
4. สถิตนิ ักศึกษาเขารับการสอน
เสริมโดยการนัดหมาย

จุดแข็ง
- มีหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ
การจัดสอนเสริม
อยางชัดเจน

- ควรมีบัตรตอบรับ
ใหนักศึกษายืนยันเขา
รับการสอนเสริม
อยางจริงจัง หรือเรียก
เก็บคาใชจายตาม
ความเหมาะสม
-ควรมีโอกาสได
ประชุมชีแ้ จงชมรม
นักศึกษา
-ควรกระตุนนักศึกษา
ใหเห็นความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น

5

จุดออน
-ชมรมนักศึกษา
ยังไมใหความ
รวมมือในการ
ติดตอ
ประสานงานกับ
นักศึกษาอยาง
เต็มที่
-นักศึกษาให
ความสนใจนอย

(เอกสารหมายเลข EDS-2.4.3)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความจํานงเฉพาะชุดวิชาที่มกี ารจัดสอนเสริมปกติประจําภาคการศึกษาเทานั้น
และจะตองมีนักศึกษารวมกันลงชือ่ ชุดวิชาละไมต่ํากวา 20 คน
2. มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานสื่อและชมรม ไดแก ขาวมสธ. หนังสือประสานงานศูนยบริการการศึกษา หนังสือประสานงานชมรมนักศึกษา www.stou.ac.th Info Voice
3. มีการจัดทําสื่อโสตทัศน (เอกสารโสตทัศน) และสงไปประจําที่ศนู ยบริการการศึกษาเพือ่ เแจกใหกับนักศึกษาที่มาเขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชาและทุกครั้งทีม่ ีการจัดสอนเสริม พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อให
นักศึกษาที่ขอรับเอกสารโสตทัศนลงชื่อรับเอกสารโสตทัศนดว ย
4. มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริม (โดยการนัดหมาย) ทุกชุดวิชาและทุกครั้งที่มีการจัดสอนเสริม พรอมทัง้ ไดจัดใหมีการจัดทําสถิตนิ ักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมโดยการนัดหมายดวย
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เกณฑประเมิน

5. การจัดสอนเสริมในเรือนจํา 1. มีการจัดการสอนเสริมใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มี (1) + การประชาสัมพันธ ใหนักศึกษามาเขารับการสอนเสริม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มี (2 ) + มีการนําเอกสารโสตทัศนไปไวที่เรือนจําและทัณฑสถานทุกแหงที่มี
การสอนเสริม
4. มี(3)+มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชาทีจ่ ัดสอนเสริมในเรือนจํา
5. มี(4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดสอนเสริมในเรือนจําอยางตอเนื่อง

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

4

1. ตารางสอนเสริมในเรือนจํา/
เกณฑการจัดสอนเสริมใน
เรือนจํา
2. หนังสือขอความรวมมือไปที่
เรือนจํา/ทัณฑสถาน
3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่รับ
เอกสารโสตทัศน (ตัวอยาง)
4. สถิตนิ ักศึกษาเขารับการสอน
เสริม (ขอมูลเดียวกันกับบัญชี
รายชื่อนักศึกษารับเอกสาร
โสตทัศน)
(เอกสารหมายเลข EDS-2.5.3)

จุดแข็ง
- มีหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ
การจัดสอนเสริม
อยางชัดเจน
-นักศึกษาเขารับ
การสอนเสริม
เต็มจํานวน

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถานใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความจํานงเฉพาะชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมปกติประจําภาคการศึกษา
เทานั้น และจะตองมีนักศึกษารวมกันลงชือ่ ชุดวิชาละไมต่ํากวา 10 คน
2. มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานเรือนจําและทัณฑสถาน และสื่ออื่น ๆ ไดแก ขาวมสธ. หนังสือประสานงานศูนยบริการการศึกษา หนังสือประสานงานชมรมนักศึกษา
www.stou.ac.th Info Voice
3. มีการจัดทําสื่อโสตทัศน (เอกสารโสตทัศน) และสงไปประจําที่เรือนจํา/ทัณฑสถานเพือ่ เแจกใหกับนักศึกษาที่มาเขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชาและทุกครั้งทีม่ ีการจัดสอนเสริม พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อให
นักศึกษาที่ขอรับเอกสารโสตทัศนลงชื่อรับเอกสารโสตทัศนดว ย
4. มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกชุดวิชาและทุกครั้งที่มีการจัดสอนเสริม พรอมทั้งไดจัดใหมีการจัดทําสถิตินักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถานดวย
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6. การจัดสอนเสริมทางไกล
ผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการ
การศึกษา

เกณฑประเมิน
1. มีการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2. มี (1) + การประชาสัมพันธผา นศูนยบริการการศึกษาและสื่อตาง ๆ
3. มี (2) + มีการจัดทําคูมอื การดําเนินงานการจัดสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียม สําหรับศูนยบริการการศึกษา
4. มี (3) + มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม
ณ ศูนยบริการการศึกษา
5. มี(4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียมอยางตอเนื่อง

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

4

1. เกณฑการกําหนดชุดวิชาและ
รูปแบบการจัดสอนเสริม
2. หนังสือขอความรวมมือไปที่
ศูนยบริการการศึกษา และ
ตารางสอนเสริม
3. คูมือสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียม
4. บัญชีรายชื่อผูเขารับการ
สอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียม

จุดแข็ง
- เปนบริการที่
เปดกวาง
นักศึกษา
สามารถติดตาม
รับชมที่ใดก็ได
จุดออน
- นักศึกษาเขา
รับบริการ ณ
ศูนยบริการ
การศึกษาจํานวน
นอย

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

- มีนักศึกษาสนใจเขา
รับฟงการสอนเสริม
ทางไกลผาน
ดาวเทียม ณ
ศูนยบริการการสอน
นอยมากไมคุมกับ
คาใชจาย
ควรมีการยกตัวอยาง
ขอสอบเพือ่ จูงใจให
นักศึกษาไปใชบริการ
มากขึ้น

(เอกสารหมายเลข EDS-2.6.3)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก
2. มีการประชาสัมพันธผานศูนยบริการการศึกษาและสือ่ ตาง ๆ เชน หนังสือประสานงานศูนยบริการการศึกษา ขาว มสธ. www.stou.ac.th Info Voice เปนตน
3. มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมสําหรับศูนยบริการการศึกษา ประเด็นดานเนื้อหาสําคัญ ๆ เชน การจัดเตรียมเอกสารและสถานที่กอ นวันสอนเสริม การดําเนินการในวันสอน
เสริม เปนตน
4. มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวามีนกั ศึกษาสวนหนึ่งไดรับฟงการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ ที่พกั อาศัยดวย
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เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

7. การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการประสานงานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและ
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มี (1) + การแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติและใหนักศึกษาตอบรับเขาฝกฯ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มี (2) + มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจัดฝกแตละ
ภาคเฉลี่ยไมนอ ยกวารอยละ 70
4. มี (3) + มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มี (4) + มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาค
การศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง

5

1) สําเนาบันทึกขอ
กําหนดการการฝกฯ
ของแตละสาขาวิชา
2) สําเนาบันทึกขอรายชื่อที่
อยูนักศึกษาจากสํานัก
ทะเบียนและวัดผล
3) สําเนาจดหมายแจง
นักศึกษาและสงราย
ละเอียดขอมูลการจัดฝก
แจงนักศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา
4) ตัวอยางแบบตอบรับการ
เขาฝกฯ ของนักศึกษาทุก
ครั้งที่มีการฝกฯและทุก
ภาคการศึกษา
5) สําเนาบัญชีรายชือ่
นักศึกษาเขาฝกแตละชุด
วิชาแตละภาคการศึกษา

จุดออน
1)ไดรับขอมูลนักศึกษา
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของไมครบถวน
ทําใหตองมีการจัดสง
เพิ่มเติมหลายครั้ง
2) สถานที่จดั ฝกฯ มี
หลายอาคารทําให
บริหารจัดการไม
คลองตัวและบางครั้ง
บริการนักศึกษาไดไม
ทั่วถึง
เนื่องจากไมมีสถานที่
จัดฝกเปนการเฉพาะ
3) ไมมีสถานที่จัดเก็บ
วัสดุครุภัณฑ ณ
สถานที่จดั ฝกฯและไม
เพียงพอ เชน ตองเก็บ
ไว
หลายอาคาร เชน สาขา
วิชา / สบศ. / ศูนยฯ
สัมมนาฯทําใหตอ งมี
การขนยายทุกครั้งที่มี
การจัดฝกฯ

1) สํานักทะเบียนและ
วัดผลควรจัดทํา
ขอมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนชุด
วิชาที่มกี ารฝกฯ แยก
ดําเนินการและจัดสง
ใหสํานักบริการ
การศึกษากอน
2) ใหมีสถานที่จัดฝก
ฯ และจัดเก็บวัสดุ /
ครุภัณฑใหเพียงพอ
และสถานที่เฉพาะ
อาคารใดอาคารหนึ่ง
3) จัดใหมีการติดตอ
นักศึกษาไดหลาย
ชองทางเพิ่มขึ้น
เชน แจงกําหนดการ
จัดฝกฯ และตอบรับ

5

6) สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
วันฝกฯ
7) สําเนาสงรายงานผลการ
ประเมินผลการจัดฝกฯ

การจัดฝกฯผานสื่อ
อิเลคทรอนิคส โดย
จัดทํา Web การจัดฝก
ฯ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล
เสริมทักษะ สาขาวิชา
รวม 6 สาขาวิชา ไดแก
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี / นิเทศศาสตร / สงเสริมเกษตร
และสหกรณ / คหกรรมศาสตร / ศึกษาศาสตร /
วิทยาศาสตรสุขภาพ
8) สําเนาสงผลการประเมิน
การจัดฝกฯ ใหกับ
หนวยงานเกี่ยวของ เชน
สาขาวิชา ศูนยสัมมนา
และ อบรม
9) ตัวอยางผลสรุปการ
ประเมินบุคลากร
อํานวยการในวันฝกฯ

(เอกสารหมายเลข EDS-2.7.3)

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

จุดแข็ง
1) นักศึกษาทุกคนจะ
ไดรับจดหมายแจงการ
เขาฝกฯ ลวงหนาอยาง
นอย 10 วันมี
รายละเอียดถูกตองและ
ทันเวลาในกรณีทสี่ ํานัก
บริการการศึกษาไดรับ
ขอมูลตามกําหนดเวลา
2) การฝกฯ แตละครั้งมี
จํานวนนักศึกษาเขาฝก
ฯ จริงใกลเคียงกับการ
ตอบรับของนักศึกษาทํา
ใหสามารถเตรียมการ
สวนที่เกี่ยวของไดและ
คอนขางชัดเจน
3) จากการประเมินผล
ทุกครั้งพบวานักศึกษา
พึงพอใจกับการ
ใหบริการในวันจัดฝกฯ

วิธีทําใหดีขึ้น
รรมาธิราช
4) นําผลการประเมิน
การจัดฝกฯ มา
ปรับปรุงและแกไข
5) ควรจะทําการ
ประเมินผลใหครบ
ทุกสาขาวิชา

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

23

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการประสานงานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการติดตอสาขาวิชา และสํานักทะเบียนและวัดผล และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคการศึกษา
2. มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัตแิ ละใหนักศึกษาตอบรับเขาฝกฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําจดหมายถึงนักศึกษาเปนรายบุคคล รวม 7 สาขาวิชา ประมาณ 2,000 คน ตอภาคการศึกษาและ
นักศึกษาตองตอบรับการเขาทุกครั้งที่มีการจัดฝกฯ โดยทางโทรสารและจดหมาย
3. มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจัดฝกแตละ ภาคเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 โดยใหนักศึกษาตอบรับเขาฝกฯ ทุกชุดวิชาและจัดทําสถิตินักศึกษาเขาฝกแตละชุดวิชา
4. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดบุคลากรใหบริการในวันฝกฯ ทุกชุดวิชาและทุกครั้ง
5. มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาคการศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง โดยการออกแบบสอบถามการจัดฝกฯ และแจกแบบสอบถามใหนักศึกษากรอกและจัดเก็บในวันฝกฯ
ทุกชุดวิชา

24

ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

8. การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร ณ ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจและ
ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. มีการประสานงานการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและ
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มี (1) + การแจงนักศึกษาเขารับการฝกฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มี (2) + การจัดสงสื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาทุกคนที่เขาฝกฯ
4. มี (3) + มีนักศึกษาเขาฝกฯ แตละชุดวิชาที่มกี ารฝกฯ แตละภาคการศึกษาตาม
กําหนดการและตามสถานทีท่ ี่กําหนด เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70
5. มี (4) + มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดฝกฯทุกภาคการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

5

1) สําเนาบันทึกขอรายชื่อ
ที่อยูนักศึกษาจากสํานัก
ทะเบียนและวัดผล
2) สําเนาจดหมายแจง
นักศึกษาและสง
รายละเอียดขอมูลการจัด
ฝกฯแจงนักศึกษาในแต
ละภาคการศึกษา
3) สําเนาบัญชีรายชือ่
แบงกลุมนักศึกษาแยก
ตามสถานที่ฝกฯ
4) สําเนาสงรายงานผล
การประเมินการจัดฝกฯ
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร

จุดออน
1) ไดรับขอมูลนักศึกษา
ไมครบถวนมีการจัดสง
ขอมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง
ทําใหเกิดผลกระทบ
เชน ตอการแบงกลุม
นักศึกษา / แจงนักศึกษา / จัดอาจารยและ
สถานที่
2) สํานักบริการ
การศึกษาไมสามารถ
ดําเนินการไดลว งหนา
ทําใหเกิดความ ลาชา
3) มีการขยายเวลา
การลงทะเบียนของ
นักศึกษา ที่ลงชุดวิชา
ฝกฯ ทําใหการแจง
นักศึกษาบางราย
เปนไปอยางกะทันหัน
จุดแข็ง
1) บุคลากรสามารถ
ดําเนินการไดทันเวลา
และสามารถแกไข
ปญหาไดทุกครั้ง

1) มหาวิทยาลัยควร
เรงจัดทําระบบ
online เพื่อจัดสง
ขอมูลที่เกี่ยวของ
ระหวางหนวยงานได
รวดเร็วขึ้น เชน
สวท. ↔ สบศ.
สาขาวิชา ↔ สบศ.
สบศ. → ศบภ.
2) ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
แกไขอยางจริงจรัง

5
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

(เอกสารหมายเลข EDS-2.8.3)

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

2) ศูนยบริการ
การศึกษาใหความ
รวมมือเปนอยางดีและ
สามารถ แกไขปญหา
ไดทกุ ครั้ง

ผลการดําเนินงานรายตัวชี้บง มีดังนี้
1. มีการประสานงานการจัดฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะใหกบั นักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการติดตอสํานักทะเบียนและวัดผลขอขอมูลนักศึกษา ทีอ่ ยูนกั ศึกษา และสาขาวิชา ขอมูล
กําหนดการฝกฯ สถานที่ฝก จัดอาจารยฝก
2. มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําจดหมายแจงนักศึกษาเปนรายบุคคลประมาณ 1,800 คน ตอภาคการศึกษา
3. มีการจัดสงสื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาและอาจารยทุกคนที่เขาฝกฯ ไดแก คูมือฝกปฏิบัติของนักศึกษา คูมอื ฝกฯ ชุดการสอนและแบบประเมินผลของอาจารย
4. มีนกั ศึกษาเขาฝกฯ แตละชุดวิชาที่มีการฝกฯ แตละภาคการศึกษาตามกําหนดการและตามสถานทีท่ กี่ ําหนด เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 โดยใหนักศึกษาลงลายมือชือ่ เขาฝกฯ แตละชุดวิชา
5. มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดฝกฯทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยออกแบบสอบถามและใหศูนยฯ เฉพาะกิจแจกนักศึกษา และรวบรวมเอกสารสงใหสํานักบริการการศึกษาดําเนินการประมาณ 3
ชุดวิชาตอภาคการศึกษา นําผลการประเมินสงสาขาวิชาและศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาคดําเนินการปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของตอไป

26
ตัวบงชี้
9. การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในเรือนจําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

เกณฑประเมิน
1. มีการประสานงานการจัดฝกฯ ใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มี (1) + การแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
3. มี (2) + มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจัดฝกฯ ทุก
ภาคการศึกษา
4. มี (3) + มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ ในวันฝกฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มี (4) + มีการประเมินผลการจัดฝกฯ เปนประจําและอยางตอเนื่อง

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

5

1) สําเนาบันทึกขอรายชื่อที่
อยูนักศึกษาจากสํานัก
ทะเบียนและวัดผล
2) สําเนาจดหมายแจง
นักศึกษาและสง
รายละเอียดขอมูลการจัด
ฝกฯ แจงนักศึกษาแตละ
ภาคการศึกษา
3) สําเนาบัญชีรายชือ่
นักศึกษาเขาฝกฯ แตละ
ชุดวิชา แตละภาค
การศึกษา
4) สําเนาขออนุญาตตน
สังกัดนักศึกษาทีส่ ังกัด
อยูเรือนจําใหเขาฝกฯ
5) สําเนาขออนุญาตอธิบดี
กรมราชทัณฑจัดฝกฯ
ในเรือนจํา
6) สําเนาแตงตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานในวันฝกฯ ใน
เรือนจํา
7) สําเนาผลสรุปการ
ประเมินการจัดฝกฯ ใน
เรือนจําสงสาขาวิชา

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

1) นําผลการประเมิน
จุดออน
1) การฝกฯในเรือนจํา มาปรับปรุงแกไข
นักศึกษาไมไดฝกฯ
ปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ
และศึกษาจากสถาน
ประกอบการ
2) บางภาคการศึกษามี
นักศึกษาในเรือนจํา
ลงทะเบียนเขาฝกฯ
นอยประมาณ 1 หรือ 2
คนเทานั้นทําให
สิ้นเปลือง
สูง
3) เนื่องจากมีนกั ศึกษา
ในแตละแหงนอยจึง
ตองโยกยายนักศึกษามา
ฝกรวมที่เรือนจํากลาง
ทําใหนักศึกษาไมไดรับ
ความสะดวกเทาที่ควร
และมีความเสี่ยงสูงใน
หลายดาน
จุดแข็ง
1) มีนักศึกษาเขาฝกฯ
ทุกคนตามจํานวนที่
กําหนดไว

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

(เอกสารหมายเลข EDS-2.9.3)

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

2) บุคลากรในเรือนจํา
ใหความรวมมือเปน
อยางดี
3) มีความพรอมดาน
สถานที่จดั ฝกฯ และ
อุปกรณโสตฯ
4) บุคลากรของ
ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค สํานัก
บริการการศึกษา
สามารถเขาไปฝกฯ ใน
เรือนจําไดทุกคน

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการประสานงานการจัดฝกฯ ใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก สาขาวิชา และสํานักทะเบียนและวัดผล
2. มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยแจงนักศึกษาเปนรายบุคคลผานเรือนจําทีน่ ักศึกษาสังกัดประมาณ 50 คน ตอภาคการศึกษา
3. มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาทีม่ ีการจัดฝกฯ ทุกภาคการศึกษา โดยแตละเรือนจําทีน่ ักศึกษาสังกัดจะมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนํานักศึกษาทีส่ ังกัดมาเขาฝกฯ
4. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ ในวันฝกฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเดินทางไปอํานวยการจัดฝกฯ ณ เรือนจํากลางบางขวาง ระยะเวลา 1 วัน ใชบุคลากร 1 คน
5. มีการประเมินผลการจัดฝกฯ เปนประจําและอยางตอเนื่อง จัดทําแบบสอบถามและใหนักศึกษาประเมินผลการจัดฝกฯ ทุกชุดวิชาและทุกภาคการศึกษา

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

28
ตัวบงชี้
10. จัดสัมมนา / ประชุม
อาจารยสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

1) มีแผนการประชุมสัมมนาอาจารยทุกภาคการศึกษา
2) มี (1) + ดําเนินการจัดประชุมตามแผนการประชุม / สัมมนาทุกภาคการศึกษา
3) มี (2) + จัดเชิญอาจารยเขารวมประชุมตามกําหนดการ
4) มี (3) + อํานวยการจัดประชุมและแจกชุดการสอนใหกับอาจารยเพิ่มเติมใน
วันประชุม
5) มี (4) + มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา

5

1) สําเนาตารางกําหนดการ
ฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะ
ประจําป 2547 ภาคเรียน
ที่ 2/2546 และภาค
1/2547
2) สําเนาบันทึกขอความ
รวมมือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3) สําเนาจดหมายเชิญ
อาจารยเขารวมประชุม
4) สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
วันประชุม
5) สรุปผลการประเมินการ
จัดประชุม

จุดออน
1) รายชื่ออาจารยที่
ไดรับจากสาขาวิชา
บางครั้งกระชั้นชิด ทํา
ใหสํานักบริการ
การศึกษาตองเรง
ดําเนินการและอาจเกิด
ขอผิดพลาดได
2) การสงขอมูลโดยใช
เอกสารจํานวนมากไม
คลองตัว
จุดแข็ง
1) อาจารยที่เขาสัมมนา
ทราบแนวการเรียนการ
สอนเปนทิศทาง
เดียวกัน ทราบแนว
ปฏิบัตทิ ี่ถูกตอง ลด
ขอผิดพลาด เชน การ
เบิกจาย การจัดสง
เอกสารตางๆ มายัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช เปนตน

1) มหาวิทยาลัยควร
เรงจัดทําระบบ
online ในการจัดสง
ขอมูลระหวาง
สาขาวิชา สํานัก
บริการการศึกษา
2) จัด copy เอกสาร
ตางๆลงแผนดิสกเก็ต
เพื่อความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วและ
ลดจํานวนเอกสารลง
3) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไข

5

(เอกสารหมายเลข EDS-2.10.3)

X = 4.5

29
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการประชุมสัมมนาอาจารยทุกภาคการศึกษา ไดแก ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายนและภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม
2. มีดําเนินการจัดประชุมตามแผนการประชุม / สัมมนาทุกภาคการศึกษา โดยจัดสัมมนา 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
3. มีจัดเชิญอาจารยเขารวมประชุมตามกําหนดการ โดยจัดเชิญอาจารยประมาณ 150 คนตอครั้ง
4. มีอํานวยการจัดประชุมและแจกชุดการสอนใหกบั อาจารยเพิ่มเติมในวันประชุม โดยจัดบุคลากรรับผิดชอบอํานวยความสะดวกมีการเบิกจายคาใชจายใหผูเขาประชุม และเอกสารการสอนชุดวิชา
5. มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา จัดทําแบบสอบถามแจกใหอาจารยสัมมนาและนําผลการสัมมนาสงใหสาขาวิชา และศูนยสัมมนาฝกอบรม

30
องคประกอบที่ 3 การบริการนักศึกษา
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

1. การจัดสงสื่อใหกับนักศึกษา 1. มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดสงสื่อการสอนที่จดั เปนลายลักษณอกั ษร
2. มี(1)+มีการจัดทําแผนการจัดสงทุกภาคการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีที่อยูนกั ศึกษาและ 3. มี(2)+มีการจัดสงสื่อการศึกษาใหนักศึกษาตามกําหนดระยะเวลาทีก่ ําหนดไว
ในแผน
เอกสารการสอนครบพรอมที่จะ
สงได

4. มี(3)+มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชว ยตรวจสอบขอมูลการจัดสง
5. มี(4)+มีการประเมินผลการจัดสงสื่อการศึกษาทุกภาคการศึกษา และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดสงสื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง

ผลการ
ประเมิน
4

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

-ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศระหวาง
หนวย
งานใหสามารถ
ตรวจสอบงานกันได
ทันที
3. บันทึกรับที่อยูจ ากสํานัก
-สามารถ
โดยผานระบบเครือขาย
ทะเบียนและวัดผล
ปฏิบัติงานไดทันที -ควรมีการบันทึก
4. สถิติรบั ทีอ่ ยูจากสํานักทะเบียน
การตรวจสอบและการ
และวัดผล และสงออกทาง
แกปญหากอนสงออก
ไปรษณีย
แตละครั้ง
1. คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดสงสื่อการสอน
ทาง
ไปรษณีย
2. แผนการจัดสง

จุดออน
-ตองรองานจาก
หนวยงานอื่น
จุดแข็ง

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

- บัญชีกํากับการนําสงถุง
ไปรษณีย
5. ระบบฐานขอมูล Peach ใชใน
การตรวจสอบขอมูลการจัดสง
(เอกสารหมายเลข EDS-3.1.4)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดสงสื่อการสอนทีช่ ัดเจนเปนลายลักษณอกั ษร โดยแบงขั้นตอนและวิธีการจัดสงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1. การคัดแยกขอมูลที่อยูนักศึกษา 2. การปดที่อยูลงหนากลองและ
ลงหมายเลขไปรษณียรับรอง 3. การบรรจุเอกสารการสอนลงกลอง 4. การบรรจุกลองลงถุงไปรษณีย
2. มีการจัดทําแผนการจัดสงทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสงสื่อการศึกษาใหนักศึกษาตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงขอมูลของสํานักทะเบียนและวัดผล
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทีช่ วยตรวจสอบขอมูลการจัดสง (ระบบฐานขอมูล Peach)
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ตัวบงชี้
2. การจัดสงสื่อใหนักศึกษาใน
กรณีที่เปนปญหาในเรื่องการลง
ทะเบียนหรือเอกสารการสอน
การสอนไมเสร็จตามกําหนด

เกณฑประเมิน
1. มีการจัดสงสื่อที่ผลิตลาชาใหนักศึกษา
2. มี(1)+การประชาสัมพันธการจัดสงสื่อที่มีปญหา
3. มี(2)+การจัดสงสื่อใหกับนักศึกษาในกรณีที่มีปญหา
4. มี(3)+มีการสรุปประเด็นปญหาการจัดสงเอกสารการสอน
5. มี(4)+มีการประเมินและปรับปรุงการจัดสงสื่อกรณีที่เปนปญหาอยางตอเนื่อง

ผลการ
ประเมิน
4

หลักฐาน/แหลงขอมูล

วิธีทําใหดีขึ้น

1. รายชือ่ ชุดวิชาที่มีการปรับปรุง - ขึ้นอยูกับการผลิต - กระบวนการผลิต
และชุดวิชาใหมพรอมหลักฐาน ชุดวิชาใหม, วิชา เอกสารการสอนให
ปรับปรุงเสร็จตาม มีประสิทธิภาพ
การสงออก
กําหนดหรือไม - ปรับกระบวนการ
2. ขาว มสธ.
3. สถิตไิ ปรษณียภ ัณฑตีคืน
จัดพิมพ
- บันทึกจากสํานักทะเบียนและ
- ปรับกระบวนการ
วัดผลขอใหจัดสงวัสดุ
จัดสงทางไปรษณีย
การศึกษาของนักศึกษาที่มี
1. ปรับกระบวนการ
ปญหาพรอมร ายละเอียด
ผลิตเอกสารการสอน
การสงออกของเอกสาร
ใหมีประสิทธิภาพ
4. รายงานสรุปปญหาการจัดสง
เอกสารการสอน

(เอกสารหมายเลข EDS-3.2.4)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดสงสื่อที่ผลิตลาชาใหนักศึกษาโดยการประชาสัมพันธ
2. มีการประชาสัมพันธการจัดสงสื่อที่มปี ญหามีการจัดสงจํานวน
3. มีการจัดสงสื่อใหกับนักศึกษาในกรณีที่มปี ญหา
4. มีการสรุปประเด็นปญหาการจัดสงเอกสารการสอน

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

2. จัดประชุมฯ สัมมนา
รวมกับบริษัทไปรษณีย
ไทย เพือ่ หาแนวทาง
ปรับระบบการจัดสง

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

32
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

3. บริการไปรษณียมหาวิทยาลัย 1. มีการกําหนดขัน้ ตอนและวิธีการใหบริการรับ-สงไปรษณียภัณฑและ
หนังสือราชการอยางเปนระบบ
ใหกับผูรับบริการไดอยางมี
2. มี(1)+มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
ประสิทธิภาพ
3. มี(2)+มีการประชาสัมพันธ
4. มี(3)+การตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน
5. มี(4)+มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการกําหนดขัน้ ตอนและวิธีการใหบริการรับ-สงไปรษณียภัณฑและหนังสือราชการอยางเปนระบบ
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
3. มีการประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย และลงขาวประชาสัมพันธ
4. การตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลการ
ประเมิน
5

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

1. แนวปฏิบัติงานบริการ
ไปรษณียมหาวิทยาลัย
2. แผนปฏิบัติการประจําป

จุดออน
-ผูรับบริการมัก
ไมปฏิบตั ิตาม

3. หลักฐานการใหบริการที่เปน
ขอมูลและสถิติตาง ๆ
4. ตัวอยางบันทึกลายมือชื่อผูมี
อํานาจฝากสง
5. บันทึกการขอความรวมมือให
ถือแนวปฏิบัติในการใชบริการ
6. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(เอกสารหมายเลข EDS-3.3.4)

ระเบียบ
จุดแข็ง
-มีเจาหนาทีท่ ี่มี
ความชํานาญใน
การใหบริการ
-สงไดทันตามเวลา
ที่กําหนด

วิธีทําใหดีขึ้น
- เวียนหนังสือแนว
ปฏิบัตทิ ี่ถูกตอง

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

4. งานการบริหารพัสดุการ

1. มีระบบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐานสากล(สํานักนายกรัฐมนตรี สตง.)

ศึกษาตามระเบียบอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. มี(1)+มีระบบควบคุมการจัดเก็บและเบิก-จาย
3. มี(2)+ประมาณการสั่งพิมพเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
ตามหลักเกณฑ
4. มี(3)+การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปจากคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุการศึกษา
5 มี(4)+มีการบริหารความเสี่ยง

ผลการ
ประเมิน
4

หลักฐาน/แหลงขอมูล
1. ระบบบัญชี

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ
จุดออน

วิธีทําใหดีขึ้น
- ควรขยายพื้นที่คลัง

2. แผนผังการจัดเก็บพัสดุ
-สภาพคลังพัสดุ พัสดุการศึกษาเพิม่ มาก
การศึกษา
การศึกษา
ขึ้น และติดตั้งระบบ
ระบายอากาศ
-พื้นที่คับแคบ
3. บันทึกสั่งพิมพเอกสาร
-ไมมีระบบระบาย
การสอน
อากาศที่เหมาะสม
4. คูมือบริหารงานพัสดุ
5. จํานวนคงเหลือเอกสารการ จุดแข็ง
สอน
-สามารถเบิกจาย
6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ไดอยางถูกตอง
ตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุ รวดเร็ว
การศึกษา และรายงานผลการ -มีการตรวจสอบ
ตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุ ระบบบัญชี
การศึกษา
7. บันทึกการจําหนายเอกสารที่
ชํารุดและลาสมัย
8. สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จําหนายเอกสารการสอนรุนเกา
และเอกสารการสอนทีช่ ํารุด
9. สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จําหนายสิ่งพิมพที่หมดสภาพ
การใชงานและลาสมัย

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

34
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

10. สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
วาจางพิมพชุดวิชาพิมพซ้ํา
ภาคการศึกษาที่ 1/2547
จํานวน 64 ชุดวิชา โดยวิธี
พิเศษ
11. ขอมูลประกอบการบริหาร
ความเสี่ยง
12. ตารางเวรดูแลความเรียบรอย
13. ผังการเขาออกบริเวณคลัง
พัสดุ
14. สัญญาการกําจัดแมลง
(เอกสารหมายเลข EDS-3.4.4)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีระบบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐานสากล(สํานักนายกรัฐมนตรี สตง.)
2. มีระบบควบคุมการจัดเก็บและเบิก-จาย ตามระเบียบพัสดุสํานักนายกรัฐมนตรี สตง. และระเบียบมหาวิทยาลัย
3. มีประมาณการสั่งพิมพเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาตามหลักเกณฑ คือ สถิตกิ ารลงทะเบียนเรียนของนักศึกษายอนหลัง ภาคการศึกษา + สถิติการจํานายในรอบป + จํานวนคงคลังไมเกิน 10-20% ของสถิติการใช
ในแตละชุดวิชา
4. มีการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุการศึกษา
5 มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งดานระบบงานและกายภาพ ไดแก การจัดแผนผังการจัดเก็บพัสดุ และแสดงเสนทางเขา-ออกบริเวณคลังพัสดุ งานดูแลพัสดุมิใหเสียหายจากปลวกและแมลงตาง ๆ
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเหตุการณซึ่งไมพึงประสงค ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนด
การบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการควบคุมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. ดานระบบงาน

35
1.1 มีระบบบัญชีควบคุมการเบิก-จาย
1.2 มีการควบคุมการตรวจรับและจัดเก็บ
1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําป
1.4 มีคณะกรรมการควบคุมการจําหนายออกจากบัญชีกรณีเอกสารชํารุดหรือลาสมัย
2. ดานกายภาพ
2.1 จัดเวรดูแลความเรียบรอยภายในคลัง
2.2 กําหนดเวลาเปด-ปดคลังพัสดุการศึกษา
2.3 มีผังทางเขาออกและผังการจัดเก็บเอกสารฯ
2.4 มีการกําจัดแมลงตามระยะเวลา
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

1. มีการจัดการแนะแนวใหกับนักศึกษาตามกําหนดการและวิธีการที่
5. โครงการแนะแนว
มหาวิทยาลัยกําหนด
นัดหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์แก
2. มี (1) + การประชาสัมพันธ และรณรงคใหนักศึกษาเขารับการแนะแนว
นักศึกษา
3. มี (2) + เอกสารประกอบการบรรยายใหกับนักศึกษา
4. มี (3) + นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดฝกปฏิบัตทิ ักษะทางการเรียน
5. มี (4) + นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ จากการ
บรรยายของวิทยากรในระดับมากขึน้ ไป รอยละ 80

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

5

1. สําเนาเอกสารนโยบายและ
มาตรการของมหาวิทยาลัย
ประจําป 2546 แผนงานการ
จัดการศึกษาอุดมศึกษา รหัส
ก 1.22(2)
2. เอกสารโครงการแนะแนวนัด
หมาย
3. หนังสือขอความรวมมือศูนย
วิทยพัฒนา, ศูนยบริการ
การศึกษา
4. หนังสือเชิญนักศึกษาเขารวม
โครงการ
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการแนะแนวนัดหมาย
และแบบฝกปฏิบตั ิ
6. เอกสารรายงานผลสรุป
โครงการแนะแนวนัดหมาย

จุดแข็ง
-สามารถจัด
โครงการเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ทางการเรียน
ใหแกนักศึกษา
เพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์แก
นักศึกษา
-มีหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ
ในการจัด
โครงการ
-มีการสง
จดหมายเชิญเขา
รวมโครงการถึง
นักศึกษาที่เปน
กลุมเปาหมาย
เปนรายบุคคล
และใหนักศึกษา
ตอบรับการเขา
รวมโครงการ

-ประชาสัมพันธการ
จัดโครงการผานสื่อ
ตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และ
ผานกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ ให
นักศึกษาเขารวม
โครงการจํานวนมาก
และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแก
นักศึกษา

5

(เอกสารหมายเลข EDS-3.5.2)
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ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดการแนะแนวใหกับนักศึกษาตามกําหนดการ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภาค 1/2546 จํานวน 16 จังหวัด ภาคการศึกษา 2/2546 จํานวน 10 จังหวัด
2. มีการประชาสัมพันธ และรณรงคใหนักศึกษาเขารวมโครงการ โดยการสงจดหมายเชิญการเขารวมโครงการถึงตัวนักศึกษาโดยตรง
3. มีเอกสารประกอบการบรรยายใหกับนักศึกษ 1 ชุด
4. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติทักษะทางการเรียน ไดแก ทักษะการอานเอกสารการสอน ทักษะการจดยอ และทักษะการทําขอสอบปรนัย
5. มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรบั ความรูความเขาใจ จากการบรรยายของวิทยากรในระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 93.38

38
ตัวบงชี้
6. บทความเพื่อการแนะแนว
นักศึกษาคอลัมน “แนะแนว”

เกณฑประเมิน
1. มีแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนว” เปนลายลักษณอักษร
2. มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนการผลิต
3. มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
4. มี (3) + มีการรายงานผล การเผยแพร
5. มี (4) + นําการประเมินและนําผลมาใชปรับปรุงบทความใหตรงกับความ
ตองการของนักศึกษา

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนว” เปนลายลักษณอักษร
2. มีการดําเนินงานตามแผนการผลิต
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
4. มีการรายงานผล การเผยแพรบทความคอลัมนแนะแนวทาง Web Site

ผลการ
ประเมิน
4

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

1. แผนการผลิตบทความเพื่อการ จุดแข็ง
แนะแนวนักศึกษา
-สามารถ
2. เอกสารบทความเพื่อการ
จัดบริการแนะ
แนว
แนะแนว “คอลัมนแนะแนว” การศึกษาผาน
สื่อเพื่อการแนะ
มสธ. ประจําปการศึกษาที่
แนวการศึกษา
1-2/2546 ฉบับมิถุนายน
หลากหลาย เชน
2546 –มิถุนายน 2547
สิ่งพิมพ รายการ
3. การประชาสัมพันธบน
วิทยุ โทรทัศน
Web site
4. รายงานผลการจัดทํา Web
และสื่อ
page ใชเอกสาร (EDS-3.9.2) อิเล็กทรอนิกส
จุดออน
-ระยะเวลาออก
ขาวนานไป 3
เดือน/ฉบับ ทํา
ใหมีบทความได
นอยและตอง
เนนแตเรื่องการ
สอบ
(เอกสารหมายเลข EDS-3.6.2)

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

-เพิ่มชองทางเผยแพร
บทความแนะแนว
และใหมีการเสนอ

5

แนะสิ่งที่นกั ศึกษา
ตองการทราบ
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ตัวบงชี้
7. รายการวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการแนะแนวการศึกษา

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.

มีแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเปนลายลักษณอักษร
มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา
มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
มี (3) + มีการจัดรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมทีน่ ักศึกษาจะตองปฏิบตั ิ
ในแตละชวงเวลา
5. มี (4) + นําผลการประเมินผลมาปรับปรุง และพัฒนา

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

4

1. แผนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
2. ตัวอยางประเด็นการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง
3. บทรายการวิทยุกระจายเสียง
4. ตัวอยางตารางการออกอากาศ
5. CD รายการวิทยุกระจายเสียง
6. ปฏิทินการศึกษา

จุดแข็ง
-วัน เวลาที่
ออกอากาศเปน
เวลาที่เหมาะสม
-เนื้อหาของ
รายการที่
ออกอากาศตรง
ตามแผน
กิจกรรมของ
นักศึกษา

-ควรมีการติดตาม
ประเมินผล

(เอกสารหมายเลข EDS-3.7.2)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเปนลายลักษณอักษร
2. มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 104 เปนรายการเกา 68 รายการใหม 36
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ ทาง web site ของมหาวิทยาลัยตารางรายการ
4. มีการจัดรายการทีส่ อดคลองกับกิจกรรมนักศึกษาทีจ่ ะตองปฏิบัติในแตละชวงเวลา

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

40

ตัวบงชี้
8. รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การแนะแนวการศึกษา

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.

มีแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเปนลายลักษณอกั ษร
มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา
มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
มี (3) + มีการจัดรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมทีน่ ักศึกษาจะตองปฏิบตั ิ
ตามแตละชวงเวลา
5. มี (4) + นําผลการประเมินผลมาปรับปรุง และพัฒนา

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

4

1. แผนการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน
2. ตัวอยางประเด็นการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน
3. บทรายการวิทยุโทรทัศน
4. ตัวอยางตารางออกอากาศ
(ใชเอกสารเดียวกับ
EDS-3.72)
5. เทป VDO รายการวิทยุโทรทัศน
6. ปฏิทินการศึกษา
(ใชเอกสารเดียวกับ EDS3.7.2)
(เอกสารหมายเลข EDS-3.8.2)

จุดแข็ง
-วัน เวลาที่
ออกอากาศเปน
เวลา ที่เหมาะสม
-เนื้อหาสาระ
ของรายการให
ความรูแก
นักศึกษา มสธ.
และประชาชน
ทั่วไป

-ควรมีการติดตาม
และประเมินผลการ
รับชมรมรายการอยาง
เปนระบบ
-ควรมีเวลาออก
อากาศที่เปนประจํา
ทุกสัปดาห
-ควรพัฒนารายการที่
จะทําใหผูชมติดตาม
รายการอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ

5

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเปนลายลักษณอกั ษร
2. มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 12 รายการ เปนรายการใหม 12 รายการ
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบทาง web site ของมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดรายการทีส่ อดคลองกับกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติในแตละชวงเวลา

41
ตัวบงชี้
9. สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ
"แนะแนวการศึกษา" บน
www.stou.ac.th

1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

มีแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษร
มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
มี (3) + มีการรวบรวมสถิติผูขอใชบริการ
มี (4) + มีการรายงานผล เผยแพร ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติงาน
ประจําภาคการศึกษา

4

1. แผนปฏิบัติการประจําป
2. รายงานผลการจัดทํา web
page "แนะแนวการศึกษา"
ปการศึกษา 2546 และ
ตัวอยางเอกสารอิเลกทรอ
นิกส ป 2546 (ม.ค.-พ.ค.
2547)
3. เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม VCD ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม (ชุดเดียวกับ
EDS-2.1.2)
4. สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต
ของ ศูนยรวมสถิติเว็บไทย

http://truehits.net
(เอกสารหมายเลข EDS-3.9.2)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษร
2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ ทางสื่อ www.stou.ac.th เอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
4. มีการรวบรวมสถิติการเขาเยี่ยมชมผูใชบริการประมาณเดือนละ 4,000 รายการ

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น
-ควรมีการประเมิน
และนําผลมา
ปรับปรุงใหรายการ
นาสนใจ และ
ตอบสนองความ
ตองการมากขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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10. การบริการใหคําปรึกษา
ผานกระดานสนทนาและ
ไปรษณียอิเล็คทรอนิกสของ
ฝายแนะแนวการศึกษาผาน
www.stou.ac.th

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

มีการบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอ ิเล็คทรอนิกส
มี (1) +การตอบคําถามผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
มี (2) +การรวบรวมสถิติผูใชบริการ
มี (3) +การจําแนกเปนปญหาของนักศึกษาที่ใชบริการ และสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. มี (4)+การติดตามการใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาอยางตอเนื่อง

4

1. กระทูป ญหากระดานสนทนา
“คุยกับนักแนะแนว” (1 มิ.ย.
2546-31 พฤษภาคม 2547)
2. จดหมายตอบปญหาทาง
ไปรษณียอิเลกทรอนิกส (1
มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม
2547)
3. สถิติการตอบปญหาทาง
ไปรษณียอิเลกทรอนิกส
(e-mail :
escoined@stou.ac.th)
(1 มิถุนายน 2546-31
พฤษภาคม 2547)
4. จําแนกปญหาสงหนวยงานใน
จดหมาย(ตัวอยาง)
(เอกสารหมายเลข EDS-3.10.2)

-สามารถใหบริการ
ปรึกษาไดสะดวก
และรวดเร็วมากขึน้
-มีนักศึกษาขอรับ
บริการจํานวนมาก
ขึ้น

-ควรมีการ
ติดตามชวยเหลือ
นักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

5

1.
2.
3.
4.

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอ ิเล็คทรอนิกส
2. มีการตอบคําถามผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3. มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณีอิเล็กทรอนิกส ประมาณเดือนละ 400 ราย
4. มีการจําแนกประเด็นปญหา (ไปรษณียอิเลคทรอนิกส) และสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเชนสํานักทะเบียนและวัดผล และสาขาวิชา
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11. การบริการใหคําปรึกษา
ทางโทรศัพท

เกณฑประเมิน
1. มีการใหคําปรึกษาผานโทรศัพทในชวงกลางวันและหลังเวลาราชการ
ใหแกนักศึกษา
2. มี(1)+มีการประชาสัมพันธการใหบริการ
3. มี (2)+ มีการตอบคําถามและใหคําปรึกษาผานโทรศัพท โดยมีการบันทึก
ขอมูลการรับสาย
4. มี(3)+การรวบรวมสถิติผูใชบริการและจําแนกปญหาของนักศึกษา
5. มี(4)+นักศึกษาไดรับคําตอบทันทีรอ ยละ 80

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็งที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

5

1. คําสั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ 224/2547 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ 2547
2. บันทึกการประชาสัมพันธ
การบริการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท
3. สมุดบันทึกการใหบริการ
รับโทรศัพทของนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ นักกิจการ
นักศึกษาเปนรายบุคคล
4. สรุปรายงานการใหบริการ
คําปรึกษาทางโทรศัพท
(เอกสารหมายเลข EDS-3.11.2)

จุดแข็ง
-นักศึกษาไดรบั
ความสะดวกและ
ไดรับ
การบริการนอกเวลา
ราชการ
-ผูใหบริการมีความ
ชํานาญและมีทักษะ
ในการใหคําปรึกษา
ตามวิชาชีพ
-มีการบันทึกสถิติ
ผูขอใชบริการตาม
หลักวิชาการที่
ถูกตอง
จุดออน
-เปดใหบริการใน
ชวงเวลาที่
มหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
โทรศัพททาํ ใหมี
จํานวนผูใชบริการ
ไมมากนัก

-ควรมีระบบ
โทรศัพทราคา
ถูกสําหรับ
นักศึกษาเพือ่ จะ
ไดประหยัด
คาโทรศัพท

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. การใหคําปรึกษาผานโทรศัพทในชวงกลางวันและหลังเวลาราชการ ใหแกนักศึกษา ในชวงกลางวัน เวลา 12.00 น. หลังเวลาราชการ เวลา 16.30-19.00 น. และวันเสาร เวลา 08.30-16.30 น.
2. การประชาสัมพันธการใหบริการแกนักศึกษาทราบ ลงขาวประชาสัมพันธใหบุคลากรของ มสธ. ทราบ เพื่อประชาสัมพันธแกนักศึกษาตอไป
3. การตอบคําถามและใหคําปรึกษาผานโทรศัพท โดยมีการบันทึก ขอมูลการรับสายลงในสมุดบันทึกการใหบริการฯ
4. การรวบรวมสถิตผิ ูใชบริการและจําแนกปญหาของนักศึกษา
5. นักศึกษาไดรับคําตอบทันทีรอยละ 80 ขึ้นไป
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12. การใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย

เกณฑประเมิน
1. มีแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธผานคูมอื นักศึกษา รายการวิทยุ
โทรทัศน สายตรง มสธ
2. มี (1)+สงใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหกบั นักศึกษาที่ยื่นความจํานง
ผานสื่อตาง ๆ ในระเบียบการ จดหมาย
3. มี (2)+จัดทําฐานขอมูลผูขอทุนการศึกษาพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ในการขอทุนการศึกษาของนักศึกษาแตละราย
4. มี (3)+พิจารณาตัดสินใหทุนการศึกษาตามเกณฑทกี่ ําหนดไว
5. มี (4)+ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

4

1. แผนงานการปฏิบตั ิงาน
ทุนการศึกษา
2. คูมือนักศึกษา หนา 166-171
3. ระเบียบการสมัครเปน
นักศึกษา หนา 198
4. หนังสือที่ ศธ 0522.04(02)/ว
006 และหนังสือที่ ศธ
0522.04(02)/ว 005 พรอม
แบบคําขอรับทุนการศึกษา
5. ฐานขอมูลผูขอทุนการศึกษา
6. สําเนาประกาศ มสธ. เรื่อง
ผูไดรบั ทุนการศึกษา
7. คําสั่ง มสธ. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
(เอกสารหมายเลข EDS-3.12.2)

จุดออน
มหาวิทยาลัยเปน
ระบบการศึกษา
ทางไกลมีปฏิทิน
การศึกษาไมตรง
กับทีอ่ ื่นจึงทําให
การปฏิบัติมี
ขอจํากัด

- ควรมีการติดตามผล
การดําเนินงานและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

5

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธผานคูมอื นักศึกษา รายการวิทยุ โทรทัศน สายตรง มสธ
2. มีการสงใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ยื่นความจํานงทางแบบขอรับเอกสารทุนการศึกษาในระเบียบการสมัคร ทางโทรศัพท ทางกระดานสนทนา และหนวยงานตาง ๆ สงตอใบแจงความจํานง
3. มีการจัดทําฐานขอมูลผูขอทุนการศึกษาพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานในการขอทุนการศึกษาของนักศึกษาแตละราย
4. มีการพิจารณาตัดสินใหทุนการศึกษาตามเกณฑทกี่ ําหนดไว มีจาํ นวน 34 ทุน ทุนการศึกษา มสธ. 8 ราย
หมายเหตุ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การพิจารณาใหทุนการศึกษาลาชา เนื่องจากกรอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยไมตรงไปตามกําหนดการของ สกอ. และของสถาบันการศึกษาอื่น
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13. มีการบริการการศึกษา
วิชาทหาร

เกณฑประเมิน
1. มีการจัดบริการการศึกษาวิชาทหารใหกับนักศึกษา
2. มี(1)+การประชาสัมพันธใหนักศึกษา
3. มี (2)+การรับสมัครและสงใบสมัครและมอบตัวและฝากฝกตามความ
ประสงคของนักศึกษา
4. มี (3)+นักศึกษาเขารับการฝกนักศึกษาวิชาทหาร
5. มี(4)+การติดตามประเมินผลการดําเนินงานนักศึกษาวิชาทหาร

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดบริการการศึกษาวิชาทหารใหกับนักศึกษา
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษา
3. มีการรับสมัครและสงใบสมัครและมอบตัวและฝากฝกตามความประสงคของนักศึกษา
4. มีนักศึกษาเขารับการฝกนักศึกษาวิชาทหาร

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

4

1. ระเบียบการสมัครเปน
นักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ป 2546 หนา 311
2. บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชา
ทหาร
3. ผลการเรียนของนักศึกษาวิชา
ทหาร
4. หลักฐานการฝากฝก
5. บันทึกการสงรายชื่อ
6. แบบสอบถาม
(เอกสารหมายเลข EDS-3.13.2)

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

-ขยายบริการดูแลการ
ฝกในระดับศูนยวทิ ย
พัฒนา
- ควรมีติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการของ
นักศึกษาวิชาทหาร

5
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ตัวบงชี้
14. บริการการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

1. มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวัดละ 1 ชมรม ดําเนินการภายใตขอบังคับ
ชมรมนักศึกษา
2. มี (1) + มีการประชุมผูน ําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง
3. มี (2) + การบริหารและจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีคณาจารยที่ปรึกษากํากับ
ดูแลและใหคําปรึกษา
4. มี (3) + นักศึกษาเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและมีคณาจารยเขารวม กิจกรรม
ทุกครั้ง
5. มี(4)+มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา

5

1. หนังสือรับรองการจัดตั้ง
ชมรมนักศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ชมรมนักศึกษาปฏิบัติงาน
ประจํา
3. ภาพถาย
4. โครงการกิจกรรมของชมรมฯ
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
6. เอกสารประกอบการสัมมนา
ผูนํา
7. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เขา
รวมสัมมนา
(เอกสารหมายเลข EDS-3.14.2)

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวัดละ 1 ชมรม ดําเนินการภายใตขอบังคับชมรมนักศึกษา
2. มีการประชุมผูน ําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง
3. มีการบริหารและจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีคณาจารยที่ปรึกษากํากับดูแลและใหคําปรึกษา
4. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและมีคณาจารยเขารวม กิจกรรมทุกครั้ง
5. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

-ควรมีแผนกิจกรรม
ประจําปทที่ ุกสวน
ที่รับผิดชอบรับรู
รวมกัน

5
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

15. การจัดโครงการการเรียนรู 1. มีแผนดําเนินโครงการ
2. มี (1)+การประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาเขารวมโครงการ
รวมกัน สรรคสรางชุมชน
3. มี (2)+ มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑทที่ บวงมหาวิทยาลัย
กําหนด
4. มี (3)+มีการดําเนินงานตามโครงการ
5. มี (4)+มีการประเมินผลโครงการ

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

5

1. แผนการดําเนินงาน
2. ใบสมัคร
3. รายงานผลการประชุม
4. สรุปรายงานผลและภาพถาย
5. ผลการประเมิน
(เอกสารหมายเลข EDS-3.15.2)

X = 4.3
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการดําเนินโครงการ
2. มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาเขารวมโครงการ
3. มีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีการดําเนินงานตามโครงการทีก่ ําหนดโดยดําเนินการจากอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา
5. มีการประเมินผลโครงการจากอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ
-ขาดบุคลากร
ประจํา

วิธีทําใหดีขึ้น
-ควรนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา
โครงการ

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5
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องคประกอบที่ 6 การบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม
ตัวบงชี้
1. การจัดบริการแนะแนว
การศึกษาตอใน มสธ.

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

1. มีแผนการดําเนินการแนะแนว
2. มี (1) + การประชาสัมพันธใหหนวยงานและผูสนใจเขารับการแนะแนว
การศึกษาตอตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มี (2) + การจัดสงสื่อใหกับหนวยงานตางๆ และจัดกิจกรรมแนะแนว
4. มี (3) + มีหนวยงานและผูสนใจขอรับบริการแนะแนว
5. มี (4) + มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอเปน
ประจําและสม่ําเสมอ

4

1. แผนปฏิบัติการประจําป
2. หนังสือการขอรับบริการ
แนะแนวการศึกษาตอใน
มสธ.
3. หนังสือขอมอบสิ่งพิมพ และ
สื่อโสตทัศนเพือ่ การแนะแนว
การศึกษา
4. หนังสืออนุมัตบิ ุคลากรเขา
รวมงานแนะแนว

จุดแข็ง
-จัดบริการแนะ
แนวการศึกษา
ทั่วประเทศโดย
ใชสื่อสิ่งพิมพ
และโสตทัศน

-พัฒนาสื่อทางไกล
ใหไดถึง
กลุมเปาหมายเพื่อการ
แนะแนวการศึกษา

5

(เอกสารหมายเลข EDS-6.1.2)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการดําเนินการแนะแนว
2. มีการประชาสัมพันธใหหนวยงานและผูสนใจเขารับการแนะแนวการศึกษาตอตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีการจัดสงสื่อใหกับหนวยงานตางๆ และจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีการสงสื่อ
4. มีหนวยงานและผูส นใจขอรับบริการแนะแนวที่หลายหนวยงาน เชน บริษัทจงสถิตย มีนักศึกษา 88 คน

50
ตัวบงชี้
2. บทความทางวิชาการใน
ขาวเมืองทองธานี

เกณฑประเมิน
1. มีแผนการผลิตบทความบริการทางวิชาการแกสังคมหนังสือพิมพเมือง
ทอง-ธานีเปนลายลักษณอักษร
2. มี (1) + ดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนดไว
3. มี (2) + มีการเผยแพรในหนังสือพิมพเมืองทองธานี
4. มี (3) + มีการประเมินผล
5. มี (4) + มีการปรับปรุง และพัฒนาบทความใหมีเนื้อหาหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น

ผลการ
ประเมิน
3

หลักฐาน/แหลงขอมูล
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. บทความที่ลงในขาวเมือง
ทองธานี (มิ.ย.-ธ.ค. 2546)

(เอกสารหมายเลข EDS-6.2.2)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. มีแผนการผลิตบทความบริการทางวิชาการแกสังคมหนังสือพิมพเมืองทอง-ธานีประจําเดือนตลอดป 12 บทความ เปนลายลักษณอักษร
2. มีดําเนินงานตามแผนทีก่ ําหนดไว
3. มีการเผยแพรในหนังสือพิมพเมืองทองธานี จํานวน 6 ฉบับ
หมายเหตุ บริษทั เจาของหนังสือพิมพหยุดการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงการนําเสนอ

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

-ควรมีการประเมิน
จุดแข็ง
-เปนชองทางการ และปรับปรุง
เผยแพรผลงาน
ทางวิชาการสู
ประชาชน
จุดออน
การเผยแพรอยู
ในเขตจังหวัด
นนทบุรี และ
เปนเรื่องของ
บริษัทบางกอก
แลนด

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
4
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

3. จํานวนครั้งทีบ่ ุคลากรของ
สํานักบริการการศึกษาที่ไป
ใหบริการวิชาการ/วิชาชีพโดย
การเปนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
ใหกับหนวยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอก

1. มีบุคลากรในสํานักบริการการศึกษาออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ นอย
กวา 5 ครั้ง
2. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 5-9 ครั้ง
3. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 10-14 ครั้ง
4. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 15-19 ครั้ง
5. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ จํานวนเกิน 20 ครั้ง

4

1. หนังสือขออนุญาตให
บุคลากรเปนวิทยากรหรือ
ชวยงานวิชาการจาก
หนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

จุดแข็ง
สํานักบริการ
การศึกษามี
บุคลากรที่สําเร็จ
การศึกษาใน
ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก
จํานวนมาก
พอสมควรและมี
ตําแหนงระดับ
ชํานาญการและ
เชี่ยวชาย ซึ่ง
บุคลากรดังกลาว
มีความรู
ความสามารถใน
เชิงวิชาการที่
สามารถออกไป
ใหบริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
แกสังคมไดอยาง
ดี

ควรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหสามารถ
ออกไปใหบริการ
วิชาการวิชาชีพแก
สังคมมากขึ้น

5
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

จุดออน
-จํานวนบุคลากร
ที่ออกไป
ใหบริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
แกสังคมนอย
-บุคลากรมีภาระ
งานประจําใน
ปริมาณมากจน
ไมสามารถไป
ปฏิบัติหนาที่
ดานนีไ้ ดบอย
(เอกสารหมายเลข EDS-6.3.1)
X = 3.7
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
สํานักบริการการศึกษาไดอนุมัติจดั สงบุคลากรไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยการเปนวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ ใหกับหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอก จํานวน 18 ครั้ง

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

53
องคประกอบที่ 7 การสงเสริมและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
1. กิจกรรมการสงเสริมและ
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

มีกิจกรรมตามโอกาสวันสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ
มี(1)+การประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานเขารวมกิจกรรม
มี(2)+บุคลากรรวมกิจกรรมรอยละ 60-80
มี(3)+มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ขึ้นไป
มี(4)+มีการสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรม

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

5

1. บันทึกจากหนวยงาน
สวนกลางของมหาวิทยาลัย
ที่เชิญใหสาํ นักบริการ
การศึกษารวมจัดกิจกรรม
ตามโอกาสวันสําคัญและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาง ๆ
2. บันทึกเชิญหนวยงานใน
กลุมเดียวกันประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรม
3. เอกสารรายละเอียดการจัด
กิจกรรม
4. บันทึกแจงสรุปคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม
5. ภาพถายการจัดกิจกรรม

จุดแข็ง
เปนหนวยงานที่
มีบุคลากรทั้ง
ขาราชการและ
ลูกจางจํานวน
มากที่เปนกําลัง
ในการชวยจัด
กิจกรรม

(เอกสารหมายเลข EDS-7.1.2)
X=5

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

54
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
ตัวบงชี้ : กิจกรรมการสงเสริมและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
สํานักบริการการศึกษาไดจดั กิจกรรมการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประเพณีการลอยกระทง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 โดยไดจัดขบวนแหนางนพมาศและกระทงเขาประกวดในโอกสที่มหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีการลอยกระทง
2. กิจกรรมวันสงกรานตอนุรักษวฒ
ั นธรรมไทย ประจําป 2547 โดยจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
2.1 เปนหนวยงานประธานกลุมจัดขบวนแหสงกรานตเขาประกวดในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดงานสงกรานตอนุรักษวฒ
ั นธรรมไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547
2.2 จัดรดน้ําดําหัวบุคลากร อาวุโสของสํานักบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547
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องคประกอบที่ 8 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

1. ความสําเร็จในการ
ดําเนินการบริหารและจัดการ

1. การกําหนดนโยบายการบริหารหนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนหรือ
วัตถุประสงคของหนวยงาน
2. มี(1)+ระบบการควบคุมและบริหารงบประมาณ/การเงิน/ทรัพยสินเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มี(2)+การบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน
4. มี(3)+การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานแตละกิจกรรม
5. มี(4)+การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4

1. เอกสารรายละเอียดคําขอ
งบประมาณประจําป
2546, 2547 (ดูจาก
EDS-1.3.1)
2. เอกสารการตัดยอดเงิน
3. เอกสารแบบรายงานผลการ
ใชจายเงินงบประมาณราย
เดือน
4. เอกสารแสดงการ
ตรวจสอบความถูกตองการ
ตัดงบของกองคลัง
5. บันทึกเสนอเรื่องขออนุมตั ิ
โอนเงินใชตางโครงการ
ตางกิจกรรม
6. รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานักและ
คณะกรรมการประจําสํานัก
ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวม
ในการบริหารงานของ
บุคลากรทั้งในระดับ
ผูอํานวยการ สํานัก
รองผูอํานวยการ หัวหนา
ศูนย/ฝายและหัวหนางาน

จุดออน
1. การใชจายเงิน
แตละครั้งการตัด
ยอดเงินเปนเพียง
ยอดประมาณ
การที่จะใหทราบ
ยอดการใชจายที่
เปนจริงจะตอง
รอการรายงาน
จากกองคลัง ซึ่ง
ระบบยังแจงได
ลาชามากทําให
ไมมีขอมูล
สําหรับการ
ตัดสินใจเรื่อง
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ

1. มหาวิทยาลัยควร
ตองพัฒนาระบบ
การเงินและบัญชีที่จะ
สามารถทําให
หนวยงานมีขอมูล
ทางการเงินของตน
อยางเปนปจจุบัน

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

(ดูจาก EDS-1.2.1)
7. เอกสารแผนปฏิบตั ิการ
ประจําป 2546 และ 2547
ซึ่งมีการระบุการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม
(ดูจาก EDS-1.2.1)
8. เอกสารรายละเอียดการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการรับบริการ
(ดูจาก EDS-3.5.2 และ
EDS-3.3.4)
(เอกสารหมายเลข EDS-8.1.1)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
ตัวบงชี้ ความสําเร็จในการดําเนินการบริหารและการจัดการ
1. ดําเนินการควบคุมและบริหารงบประมาณและการใชจายเงินใหเปนไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
1.1 ตรวจสอบความถูกตองการเสนอขออนุมัติเบิกจายของแตละกิจกรรมโครงการแลวตัดงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,308 ครั้ง
1.2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 11 ครั้ง คือ การใชจายเงินเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2546 และเดือนมกราคมถึงเมษายน 2547
1.3. ตรวจสอบความถูกตองการตัดงบประมาณของกองคลังวาตัดงบประมาณถูกตองตามรายการการเบิกจายของสํานักหรือไม จํานวน 7 ครั้ง
2. จัดประชุมผูบริหารสํานักและประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรทั้งในระดับผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก หัวหนาศูนย/ฝาย
หัวหนางานและผูป ฏิบตั ิงานดังนี้
2.1 จัดประชุมผูบ ริหารสํานัก จํานวน 27 ครั้ง
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก จํานวน 7 ครั้ง
2.3 จัดประชุมศูนย/ฝาย จํานวน 190 ครั้ง
2.4 จัดประชุมบุคลากร รวม จํานวน 3 ครั้ง

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
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3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2547 ซึ่งไดระบุการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานแตละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม/งาน
1. กิจกรรมสารบรรณและธุรการสํานักบริการการศึกษา
2. งานบริการการศึกษาทางไปรษณีย
3. กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

4. บริการแนะแนวการศึกษา (ปฐมนิเทศ แนะแนว ชมรม)

1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

5. งานจัดการสอนเสริม
6. งานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา

5.1
5.2
6.1
6.2
6.3

7. กิจกรรมทุนการศึกษาของนักศึกษา กองทุนการศึกษา มสธ.
4. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในกิจกรรมตอไปนี้
4.1 กิจกรรมการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกบั นักศึกษา จํานวน 13 ชุดวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร
: ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
: ชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่อง/ครั้งในการใหบริการและอํานวยการในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
ใหบริการและอํานวยการในการดําเนินงานของสํานักดวยความถูกตองและรวดเร็ว
การบริการการศึกษาทางไปรษณียใหแกนักศึกษา/ผูเรียนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว
จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 1 ครั้ง
บัณฑิต ป.ตรี ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 16,206 คน
บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 932 คน
ดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไดแลวเสร็จ ตามแผนฯ ที่กําหนดไว
จัดกิจกรรมบริการนักศึกษา ปฐมนิเทศ แนะแนว ชมรม ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ
จัดกิจกรรมบริการนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา แนะแนว ชมรม ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ปการศึกษา 2547
ผลิตสื่อตาง ๆ สําหรับแนะแนวการศึกษา ไดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
นักศึกษาที่เขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ไดรับความรูความเขาใจในระบบการศึกษาทางไกลและ
วิธีการศึกษาดวยตนเองในระดับมาก รอยละ 75
จัดบริการการสอนเสริมในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
จัดบริการสอนเสริมในแตละภาคการศึกษาตามแผนฯ ที่กําหนดไว
จํานวนนักศึกษาที่เขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
จัดฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะชุดวิชาไดตามเปาหมายที่กําหนด
นักศึกษาที่เขารับการฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะมีคะแนนสอบผานไมต่ํากวาเกณฑ 60% ของ 60 คะแนน
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-

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

: ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตวเคีย้ เอื้อง
: ชุดวิชาการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
: ชุดวิชาการจัดการการผลิตไมผลและผัก
: ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก
- สาขาวิชานิเทศศาสตร
: ชุดวิชาการสรางสรรคและผลิตสิง่ โฆษณา
: ชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ
: ชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: ชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล
: ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ
: ชุดวิชากระบวนการพิมพพื้นนูนและพืน้ ราบ
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
: การประเมินการจัดฝกปฏิบัติการพยาบาลสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลศาสตร
4.2 กิจกรรมการสอนของอาจารยสอนเสริมประจําภาคการศึกษาที่ 2/2546
4.3 กิจกรรมบริการของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก
• การใหบริการรับ-สงหนังสือราชการภายใน
• การใหบริการรับ-ฝากสงไปรษณียภณ
ั ฑทางราชการ
• การใหบริการรับ-ฝากสงไปรษณียภัณฑสวนตัว
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ตัวบงชี้
2. การพัฒนาขอมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

จัดรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจ
มี(1)+นําขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดทําเปนสารสนเทศ
มี(2)+สามารถสืบคนสารสนเทศได
มี(3)+นําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชในการบริหารและตัดสินใจ
มี(4)+มีการปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. จัดรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจ
2. มีการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดทําเปนสารสนเทศ
3. สามารถสืบคนสารสนเทศได
4. มีการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชในการบริหารและตัดสินใจ

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
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สารสนเทศงานในความ
รับผิดชอบของ
-ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค
-ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณีย (ตัวอยาง)
-ฝายแนะแนวการศึกษา
ซึ่งสามารถเขาสืบคนไดทศี่ ูนย/
ฝาย
(เอกสารหมายเลข EDS-8.2.1)

จุดแข็ง
-หนวยงาน
สามารถจัดทํา
สารสนเทศได
เองและนําไปใช
ในการตัดสินใจ
ในการ
ดําเนินงาน

-มีการเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศแตละศูนย
ฝายถึงกันได
-มีการนําขอมูลไปใช
ในการตัดสินใจใน
การดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

5
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

3. การสื่อสารภายในองคกรที่ 1. มีการเผยแพรขาวสาร/ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนและเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
ดี
2. มี(1)+มีการประชุมรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงานอยางสม่ําเสมอ
3. มี(2)+บุคลากรในหนวยงานมีโอกาสแสดงความเห็นในเรื่องการบริหาร
และขอเสนอแนะในการพัฒนาหนวยงาน
4. มี(3)+บุคลากรในหนวยงานมีโอกาสรับรูการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
5. มี(4)+หนวยงานจัดใหมีชองทางการสื่อสารภายในองคกรดวย รูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

5

1. แฟมจัดเก็บเอกสารที่เวียน
เรื่องแจงบุคลากรทราบ
2. ปายประกาศและ
ประชาสัมพันธขาวสาร
ขอมูลประจําสํานัก
3. รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานัก
4. รายงานการประชุมของ
ศูนย/ฝายตาง ๆ หรือ
หนังสือเวียนนัดประชุม
5. บัญชีรายชื่อบุคลากรที่เขา
รวมประชุมผูบริหารพบ
บุคลากร
(เอกสารหมายเลข EDS-8.3.1)

ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
สํานักบริการการศึกษามีการสื่อสารภายในองคกร ดังนี้
1. เวียนแจงเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขาวสารขอมูลตาง ๆ แกบุคลากร
2. จัดประชุมผูบ ริหารประจําสํานักเพื่อปรึกษาหารือการดําเนินงานของสํานัก
3. จัดประชุมบุคลากรภายในแตละศูนยฯ/ฝาย เพือ่ ปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของศูนย/ฝาย
4. จัดทําบอรดประจําหนวยงานเพือ่ ปดประกาศ ประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ ใหบุคลากรรับทราบ
5. เวียนแจงรายงานการประชุมผูบ ริหารสํานักทุกครัง้ ที่มีการประชุมเพื่อใหบุคลากรไดรับรูการตัดสินใจในการบริหารงาน

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

-เพิ่มชองทางการ
สื่อสารภายในองคกร
ในรูปของการจัดทํา
Web ทีบ่ ุคลากร
สามารถเขาไปดูได

5
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ตัวบงชี้
4. การพัฒนาบุคลากรภายใน
หนวยงานที่เหมาะสม

เกณฑประเมิน
1. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงค
ของหนวยงาน
2. มี(1)+แผนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องที่มีความจําเปนตอหนวยงาน
3. มี(2)+การดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
4. มี(3)+การจัดเก็บขอมูลบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทุกคน
5. มี(4)+การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรเพือ่ กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรในอนาคต

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

4

1. เอกสารแบบเสนอแผนการ
ขอรับทุนกองทุน มสธ. 12
ป ประจําป 2547
2. แบบการขอรับทุนกองทุน
มสธ. 12 ป ของศูนย/ฝาย
ตาง ๆ ประจําป 2547
3. เอกสารการดําเนินการตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัตทิ ุน
จากกองทุน มสธ. 12 ป
ประจําป 2546 และ 2547
4. เอกสารขอมูลการสง
บุคลากรเขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ
(เอกสารหมายเลข EDS-8.4.1)

จุดออน
-ยังไมมีการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนการพัฒนา
บุคลากรเพือ่ นํา
ผลไปใชกําหนด
ทิศทางการ
พัฒนาบุคลากร

ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
พัฒนาบุคลากร

5

X = 4.3
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
สํานักบริการการศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานอยางเหมาะสม โดย
1. กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงคของสํานัก ดังนี้
1.1 พัฒนาความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
1.2 พัฒนาจิตสํานึกในการใหบริการและการพัฒนาจริยธรรม
1.3 พัฒนาระบบการใหบริการใหจูงใจและทั่วถึง
1.4 พัฒนาองคกรไดแก โครงสรางการบริหารงานและการจัดการอาคารสถานที่ใหเหมาะสม
1.5 พัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
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2. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเสนอขอรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ป
2.1 การพัฒนาบริการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ สูสากล
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานเลขานุการสํานักบริการการศึกษา
2.3 การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษา
2.4 การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
2.5 การสัมมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดสงสื่อการสอนสําหรับการประกันคุณภาพงานบริการดานวัสดุการศึกษา
2.6 การพัฒนาบริการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษามุงสูความเปนเลิศ
3. ดําเนินการโครงการตามทีไ่ ดรับอนุมัติ 2 โครงการ คือ
3.1 การพัฒนาบริการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ สูสากล โดยสงบุคลากรฝายแนะแนวการศึกษา จํานวน 8 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 24 พ.ย.-1 ธ.ค. 46
3.2 จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดสงสื่อการสอนสําหรับประกันคุณภาพงานบริการดานวัสดุการศึกษา สําหรับบุคลากรศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย จํานวน 33 คน ระหวางวันที่ 14-16
พ.ค. 47
4. สงบุคลากรเขารับการอบรมในหัวขอเรื่อง ที่มีความจําเปนตอหนวยงาน และการปฏิบตั ิงานของบุคลากร จํานวน 41 คน
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องคประกอบที่ 9 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

1. การจัดสรรงบประมาณเงิน 1. มีการจัดทําแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปจาก
มหาวิทยาลัย
รายไดที่สอดคลองกับภารกิจ
2. มี(1)+สอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงคของหนวยงาน
ของหนวยงาน
3. มี(2)+นํางบประมาณไปใชดําเนินงานตามแผนการขอรับจัดสรร
งบประมาณ
4. มี(3)+มีการรายงานผลการใชงบประมาณ
5. มี(4)+มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณของหนวยงาน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

5

1. เอกสารรายละเอียดคําขอ
งบประมาณประจําป 2546
และประจําป 2547 (ดูจาก
EDS-1.3.1)
2. เอกสารพัฒนาระบบงาน
สํานัก (ดูจาก EDS-1.1.1)
3. เอกสารแสดงการใช
งบประมาณ
4. เอกสารรายงานผลการใช
งบประมาณ
5. เอกสารสรุปการ
ประเมินผลการใช
งบประมาณป 2546
(เอกสารหมายเลข EDS-9.1.1)

X=5
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
สํานักบริการการศึกษาไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ ดังนี้
1. จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณเงินรายไดประจําป 2547 สําหรับใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําป 2547
2. ใชงบประมาณในการดําเนินงานของสํานักโดยมีการตัดงบประมาณ
3. รายงานผลการใชงบประมาณตามแผนงานปฏิบัตกิ ารประจําป คือ
- การใชงบประมาณเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2546 และ
- การใชงบประมาณเดือนมกราคม-เมษายน 2547
4. จัดทําสรุปประเมินผลการใชงบประมารในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการป 2546

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

1. นําผลการ
ประเมินการใช
งบประมาณไป
ใชในการจัดทํา
แผนการขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณใน
ปถัดไป

5
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องคประกอบที่ 10 การประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
1. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสํานัก

เกณฑประเมิน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมและอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและมีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
2. มี(1)+มีการจัดทําคูมือ เอกสารเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. มี(2)+มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก
4. มี(3)+มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักเปนประจําทุกป
5. มี(4)+มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากรในหนวยงานทราบ และ
นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบอยางตอเนือ่ ง

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

5

1. หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2545
(1 มิถุนายน 2545 ถึง 31
พฤษภาคม 2546)
4. บันทึกแจงรายชื่อ
คณะกรรมการผูตรวจและ
กําหนดวันตรวจ
5. บันทึกเวียนแจงรายงานผล
การประเมินตนเองให
บุคลากรทราบ
6. รายงานการประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ

จุดแข็ง
-มีการประชุม
คณะกรรมการ
และ
อนุกรรมการซึ่ง
ทําใหไดรบั
ขอเสนอแนะที่
เปนประโยชน
ในการประกัน
คุณภาพและการ
พัฒนางาน
-บุคลากรให
ความรวมมือใน
การดําเนินงาน
การประกัน
คุณภาพจาก
ศูนย/ฝาย
-หนวยงานให
ความสําคัญกับ
เรื่องการประกัน
คุณภาพโดยได
จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานดาน

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

65
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
หนวยงาน
ภายนอก
(เอกสารหมายเลข EDS-10.1.1)
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักในรอบการดําเนินงาน 1 มิถนุ ายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546 ตอทีป่ ระชุมผูบริหารสํานักบริการการศึกษา และคณะกรรมการประจําสํานักบริการ
การศึกษา
2. จัดทําคูมอื การประกันคุณภาพสําหรับการรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2545 (1 มิถุนายน 2545-31 พฤษภาคม 2546)
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547)
4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักในรอบการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 254
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 (รอบการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547) โดย
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ
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ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

2. กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. มี(1)+มีการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่กาํ หนด
3. มี(2)+มีการจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน
4. มี(3)+มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากรในสํานักทราบ
5. มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกลไกการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง

4

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
สํานัก
2. คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับสํานัก
4. รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานัก
5. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานัก
6. หนังสือเวียนแจงผลการ
ประเมินแกศูนย/ฝาย
(เอกสารหมายเลข EDS-10.2.1)

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป

มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงกลไกการ
ประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง

5
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ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. เสนอเรื่องใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก ประจําป 2545 จํานวน 9 ราย คือ
1. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน ปญจพงษ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยสราวุธ สุธรรมาสา
กรรมการ
5. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค
กรรมการ
6. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย
กรรมการ
7. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา
กรรมการ
8. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและดําเนินการตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความพรอมในการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักและคณะอนุกรรมการ
4. จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2546
5. เวียนแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหบุคลากรทราบ
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ตัวบงชี้
3. หนวยงานมีผลการ
ประเมินตนเองดีขึ้นในป
ถัดไปหรือมีการปรับเกณฑ
การประเมินใหสูงขึ้นในแตละ
ตัวบงชี้

เกณฑประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ต่ํากวารอยละ 10
รอยละ 10-19
รอยละ 20-29
รอยละ 30-39
ตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไป

ผลการ
ประเมิน

หลักฐาน/แหลงขอมูล

5

1. รายงานการประเมินตนเอง
ประจําป 2545
2. รายงานการประเมินตนเอง
ประจําป 2546

จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ

วิธีทําใหดีขึ้น

เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป
5

(เอกสารหมายเลข EDS-10.3.1)
X = 4.7
ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ มีดังนี้
1. หนวยงานมีผลการประเมินตนเองดีขึ้นในปถัดไป 12 ตัวบงชี้ ไดแก 2.4 การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 2.7 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาปริญญาตรีอยางมีประสิทธิภาพ 3.3 บริการไปรษณียมหาวิทยาลัย
ใหกับผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.5 โครงการแนะแนวนัดหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์แกนกั ศึกษา 3.6 บทความเพื่อการแนะแนวนักศึกษาคอลัมน "แนะแนว" 3.7 รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนว
การศึกษา 3.8 รายการวิทยุโทรทัศนเพือ่ การแนะแนวการศึกษา 3.10 การบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอ ิเล็คทรอนิกสของฝายแนะแนวการศึกษาผาน www.stou.ac.th 7.1 กิจกรรมการ
สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 9.1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 10.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก
2. หนวยงานมีการปรับเกณฑการประเมิน 4 ตัวบงชี้ ไดแก 2.7 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาปริญญาตรีอยางมีประสิทธิภาพ 3.1 การจัดสงสื่อใหกับนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่มที ี่อยูนกั ศึกษาและ
เอกสารการสอนครบพรอมที่จะสงได 3.3 บริการไปรษณียมหาวิทยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.4 งานพัสดุการศึกษาการบริหารพัสดุการศึกษาตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานมีการเพิ่มตัวบงชี้ขนึ้ 8 ตัวบงชี้ คือ 1.3 รอยละของผลงานที่ทาํ ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2.8 การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร ณ ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการการศึกษาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.9 การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.10 จัดสัมมนา/ประชุมอาจารยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 3.11 การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 8.1 ความสําเร็จในการดําเนินการบริหารและจัดการ 8.2 การพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
10.3 หนวยงานมีผลการประเมินตนเองดีขึ้นในปถัดไปหรือมีการปรับเกณฑการประเมินใหสูงขึ้นในแตละตัวบงชี้
4. สรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 48.5
หมายเหตุ มีการลดตัวบงชี้ 2 ตัว เนื่องจากนโยบายมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดปฐมนิเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และการปฐมนิเทศสาขาวิชาผานดาวเทียม โดยที่มหาวิทยาลัยใหจัดทําเปนวีซดี ีแทน

-46. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

ตัวบงชี้ที่ 1 วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคที่สอดคลองระหวางกัน
ตัวบงชี้ที่ 2 แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ชวยใหการดําเนินงานเปนไป
อยางตอเนือ่ งและสะทอนความเปนจริง

4

4

4

4

ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผลงานที่ทํา
ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป

5

1

X = 4.33

X= 3.00

องคประกอบและตัวบงชี้

เหตุผลในการตัดสิน

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

-

-

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา/ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจ/วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง
-

- หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรมีปรากฎ 1 รหัสกิจกรรม
(คือ กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ) จาก 6 รหัสกิจกรรม
คิดเปน 16.67% จึงประเมินใหระดับ 1

ควรปรับเกณฑขอ 5 ใหมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ในปถัดไป
ในปหนาขอใหสํานักฯ เก็บ
ขอมูลแผนการดําเนินงาน
เทียบกับผลการดําเนินงาน
ใหเปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจนตามเกณฑของศูนย
ประกันฯ

-5-

องคประกอบและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 1 การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด
ตัวบงชี้ที่ 2 การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร
ตัวบงชี้ที่ 3 การจัดสอนเสริมประจํา
ภาค การศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูอ ยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4 การจัดสอนเสริมโดย
การนัดหมาย
ตัวบงชี้ที่ 5 การจัดสอนเสริมใน
เรือนจํา
ตัวบงชี้ที่ 6 การจัดสอนเสริมทางกล
ผานดาวเทียม
ตัวบงชี้ที่ 7 การจัดกิจกรรมฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

4

4

4

4

5

4.50

4

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

-

-

4

- จากหลักฐานและการสัมภาษณเพิ่มเติมมีเพียงการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยไมปรากฎการประเมินผล
กระบวนการจัดสอนเสริม
- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

4

4

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

4

4

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

5

4.50

- จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน

-

-

เหตุผลในการตัดสิน

-6-

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

5
ตัวบงชี้ที่ 8 การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ณ ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการ
การศึกษาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5
ตัวบงชี้ที่ 9 การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ
5
ตัวบงชี้ที่ 10 จัดสัมมนา/ประชุม
อาจารยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
X = 4.50
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 3 : การบริการนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 การจัดสงสือ่ ใหกับ
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่มี
ที่อยูนักศึกษาและเอกสารการสอนครบ
พรอมที่จะสงได

4

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

เหตุผลในการตัดสิน

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

4.50

- จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน

-

-

4.50

- จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน

-

-

4.50

- จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน

-

-

ประเมินผลเพื่อประมวลปญหา
ทั้งหมดแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพือ่ ปรับปรุงการ
จัดสงสื่อใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

-

X= 4.25
4

- การดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

-7ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 4 งานพัสดุการศึกษา การ
บริหารพัสดุการศึกษาตามระเบียบอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 โครงการแนะแนว
นัดหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 บทความเพื่อการ
แนะแนวนักศึกษาคอมลัมน “แนะแนว”
ตัวบงชี้ที่ 7 รายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนว
การศึกษา

องคประกอบและตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 2 การจัดสงสือ่ ให
นักศึกษาในกรณีที่เปนปญหาในเรื่อง
การลงทะเบียนหรือเอกสารการสอนการ
สอนไมเสร็จตามกําหนด
ตัวบงชี้ที่ 3 บริการไปรษณียภายใน
มหาวิทยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยาง

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

-

-

5

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

-

-

4

4

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

-

-

5

5

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

-

4

4

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

4

4

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

- เกณฑการประเมินขอ 5 ควร
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากการ
แนะแนวโดยนัดหมายที่ชัดเจน
- พิจารณาบทความเสริม
วิชาการบัณฑิตศึกษาดวย
- ควรใหมีการประเมินและนํา
ผลมาปรับปรุงพัฒนา

เหตุผลในการตัดสิน

มีประสิทธิภาพ

-
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องคประกอบและตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 8 รายการวิทยุโทรทัศน
เพื่อการแนะแนวการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9 สื่ออิเล็กทรอนิกส
หัวขอ “แนะแนวการศึกษา” บน
www.stou.ac.th
ตัวบงชี้ที่ 10 การบริการให
คําปรึกษาผานกระดานสนทนาและ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝาย
แนะแนวการศึกษาผาน www.stou.ac.th
ตัวบงชี้ที่ 11 การบริการให
คําปรึกษาทางโทรศัพท

ตัวบงชี้ที่ 12 การใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ตัวบงชี้ที่ 13 มีการบริการการศึกษา
วิชาทหาร

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

4

4

4

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน

-

-

4

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

-

-

4

4

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

-

-

5

5

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

-

4

4

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

เกณฑขอ 5 นาจะปรับเปนเชิง
คุณภาพมากขึ้น
- จําแนกปญหา FAQ
- รวบรวมปญหานําเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของไป
ปรับปรุง
-

4

4

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

-

-

เหตุผลในการตัดสิน

-

-9ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

ตัวบงชี้ที่ 14 บริการการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

5

5

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 15 การจัดโครงการการ
เรียนรูร วมกัน สรรคสรางชุมชน
คะแนนเฉลี่ย

5

5

- ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน

X = 4.33

X= 4.33

4

4

ตัวบงชี้ที่ 2 บทความทางวิชาการใน
ขาวเมืองทองธานี

3

ตัวบงชี้ที่ 3 จํานวนครั้งที่บุคลากร
ของสํานักบริการการศึกษาที่ไป
ใหบริการวิชาการ/วิชาชีพโดยการเปน
วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพใหกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

4

องคประกอบและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 6 : การบริการวิชาการ/
วิชาชีพแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 1 การจัดบริการแนะแนว
การศึกษาตอใน มสธ.

เหตุผลในการตัดสิน

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- ในปหนาขอใหปรับเกณฑขอ
5 ใหเปนเชิงคุณภาพซึ่งไดเคย
เสนอไวเมือ่ ปที่แลว
-

-

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

3

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

4

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

-
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องคประกอบและตัวบงชี้

คะแนนเฉลี่ย

องคประกอบและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 7 : การสงเสริมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 1 กิจกรรมการสงเสริม
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 8 : การบริหารและการ
จัดการ
ตัวบงชี้ที่ 1 ความสําเร็จในการ
ดําเนินการบริหารและจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาขอมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ 3 การสื่อสารภายใน
องคกรที่ดี

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

X = 3.67

X= 3.67

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

5

3

X = 5.00

X= 3.00

5

เหตุผลในการตัดสิน

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

- จากหลักฐานและการสัมภาษณยังไมสามารถพิสูจนไดวามีผูเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ถึง รอยละ 80

-

-

5

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

4

4

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

5

5

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

เหตุผลในการตัดสิน
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องคประกอบและตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงานที่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย

องคประกอบและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 9 : การเงินและ
งบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 1 การจัดสรรงบประมาณ
เงินรายไดที่สอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 10 : การประกัน
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

4

4

X = 4.50

X= 4.50

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

5

5

X = 5.00

X= 5.00

5

5

เหตุผลในการตัดสิน

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

-

-

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

เหตุผลในการตัดสิน

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง ระดับ 5 ในปหนาขอใหเพิ่มตัวบงชี้เรื่อง
“การใชงบประมาณ” จะชวยให
ครบวงจรขององคประกอบนี้

-

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-
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องคประกอบและตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 2 กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3 หนวยงานมีผลการ
ประเมินตนเองดีขึ้นในปถัดไปมีการ
ปรับเกณฑการประเมินใหสูงขึ้นในแต
ละตัวบงชี้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยรวม

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการ
ประเมิน
ของกรรมการ

4

4

5

5

X = 4.67
X = 4.50

X = 4.67
X = 4.05

จุดแข็งและแนวทางเสริม

จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

- หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง

-

-

เหตุผลในการตัดสิน

