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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 
 
ท่ีตั้ง  

อาคารบริภัณฑ   ช้ัน   2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   โทรศัพท   0-2504-7777 
ตอ 7604-7607 
 
1.2   วิสัยทัศน  พันธกิจ  กลยุทธ  และวัตถุประสงคของสํานักบริการการศึกษา 
 
วิสัยทัศน   

 
เปนศูนยกลางของระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในดานการใหบริการแนะแนว 

บริการสื่อการศึกษา และบริการเสริมทางวชิาการ เพื่อเอือ้อํานวยใหการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 
พันธกิจ 

 
1. จัดบริการเสริมวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อให         

นักศึกษาเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. จัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใช
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ เนนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานความรูทักษะและ
ประสบการณดวยกิจกรรมนักศึกษา 

3. จัดบริการสื่อการศึกษาแกนักศึกษาและหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล จัดสงสื่อการสอนและสื่อส่ิงพิมพแกนักศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนงาน 

กลยุทธ 
 
1. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย โดยเปนหนวยประสานงานกลางและแหลงขอมูลเชื่อมโยงกับ
ศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาและชมรมนักศึกษา โดยดําเนินการในเชงิรุก
ผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ือภาพ ส่ือคอมพิวเตอร ส่ือดาวเทียม และสื่อบุคคล 
เปนตน 

2. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งดานวิชาการ และทักษะชีวิตเพื่อเสริมสรางความรูและ
ประสบการณเปนประโยชนตอนักศึกษาและชุมชนตลอดไป 

3. พัฒนาระบบการจัดสงสื่อการสอนทั้งรูปแบบและวิธีการโดยนําเทคโนโลยีใหม ๆ 
มาประยุกตใชทั้งระบบการบรรจุหีบหอ ระบบคลังพัสดุการศึกษา                     
เพื่อใหระบบงานบริการสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ        
ประสิทธิผลสูงสุด 

4. พัฒนาใหเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมบริการเสริมทางวิชาการทุกรูปแบบใน
ลักษณะ  การสอนแบบเผชิญหนาในหองเรียน การสอนผานจอภาพ การสอนผาน
ส่ือโสตทัศน และสื่อรวมทั้งพัฒนาศูนยบริการการศึกษาใหเปนตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในทองถ่ินอยางแทจริง  

5. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จัดปฏิสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลใหเปนสากล 

6. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการการศึกษาใหสามารถสงเสริมและสนับสนุน
ระบบงานวิชาการ และระบบงานบริการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

7. พัฒนาและจัดระบบสารสนเทศของระบบงานบริการของสํานักเพื่อการบริหาร
และเปนเครือขายระบบงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑการตรวจสอบ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา   บัณฑิตและผูสนใจทั่วไป 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนักศึกษา 
4. เพื่อจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาทางไปรษณีย 

 
1.3  โครงสรางการบริหารของสํานักบริการการศึกษา 

มีโครงสรางการบริหารดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โครงสร า ง อ งค ก รและก า รกํ าหนดบทบาทหน าที่ เ ป น ไปต ามประก าศ

ทบวงมหาวิทยาลัยใหมีการแบงสวนราชการเปนหนวยงานตาง ๆ  ตามลักษณะหนาที่รับผิดชอบ 
โดยแบงออกเปน  4  หนวยงาน  คือ  สํานักงานเลขานุการ   ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย  และฝายแนะแนวการศึกษา   โดยแตละหนวยงานมีภาระความ
รับผิดชอบในการใหบริการการศึกษา  ดังนี้ 

1. ฝายแนะแนวการศึกษา 
รับผิดชอบภาระงานดานการใหบริการแนะแนวแก ผูสนใจกอนสมัคร             

เปนนักศึกษาปจจุบัน และหลังจบการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนว การปรับตัว            
วิธีการศึกษาตอในระดับสูง   ตลอดจนปญหาทางดานสวนตัว  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทั้งนี้      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สํานักบริการการศึกษา 
คณะกรรมการประจําสํานัก

บริการการศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค 

ศูนยบริการการสอน 
ทางไปรษณีย 
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ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและเปนกลุมโดยผานสื่อ
บุคคล   (นักแนะแนว)  โทรศัพท  จดหมาย ส่ือส่ิงพิมพ  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 
รับผิดชอบการใหบริการดานวัสดุและส่ือการเรียนการสอนแกนักศึกษาและ        

ผูเรียน ประกอบดวย   เอกสารการสอน   เอกสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ   เอกสารโสตทัศนประกอบการ
สอนเสริม  ขาวสารประจําเดือน   เทปเสียงประจําชุดวิชา   เปนตน  ทั้งนี้การใหบริการดังกลาวจะ
ดําเนินการโดยผานบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทย  นอกจากนี้ ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณียยังรับผิดชอบการใหบริการจัดสงเอกสารและหนังสือราชการตาง ๆ  แกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  ตอดจนการบริการคลังวัสดุและสื่อการเรียนการสอน  ซ่ึงมีปริมาณเอกสารการสอน
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 ศูนยบริการการศกึษาเฉพาะกจิ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน  65  แหง  เปนตน 

 

4.   สํานักงานเลขานุการ 
   สํานักงานเลขานุการมีหนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการทั่วไป   

ซ่ึงมีขอบเขตงานเกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานคลังและพัสดุ นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานในอันที่จะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานของสํานักบริการการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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ขอมูลบุคลากรมีจํานวนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจางของสํานักบริการการศึกษามี
ดังนี้   

1) ขาราชการสํานักบริการการศึกษา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

หนวยงาน ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ํากวา
ปริญญาตร ี

รวม 

1.  ฝายแนะแนวการศกึษา 1 9 3 - 13 
2.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย - 5 19 1 24 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค 1 6 12 - 19 
4.  สํานักงานเลขานุการ - 1 7 - 8 

รวม 2 20 41 1 64 
 

2) ขาราชการสํานักบริการการศึกษาจําแนกตามระดับ 
 

หนวยงาน 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ระดับ3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1.  ฝายแนะแนวการศกึษา 2 - - - 5 - 6 
2.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย - - 3 13 3 2 3 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค - - - 7 6 1 4 
2.  สํานักงานเลขานุการ - 1 - 4 2 - 1 

รวม 2 1 3 24 16 3 14 
 
3) ลูกจางประจําและลูกจางรายวัน 
หนวยงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 

1.  ฝายแนะแนวการศกึษา - - 
2.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 10 70-120 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค - 7 
4.  สํานักงานเลขานุการ 3 - 

รวม 13 70-127 
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ขอมูลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   
1.  ดานการเรียนการสอน  ประกอบดวย  การจัดสงเอกสารการสอน และวัสดุ

การศึกษา การบริการไปรษณียมหาวิทยาลัย การจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษา  การจัดสอน
เสริมทางไกลผานดาวเทียม กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  และการบริการการเรียนการสอน 
ประกอบดวย   กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรมชมรมนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา  
ทุนการศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร 

2.   ดานการบริการวิชาการแกสังคมและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรม    
แนะแนวการศกึษาตอใน 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  งานจัดการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชดุวิชา   13,272,200.-  บาท 
งบประมาณรายจายเงินคงคลัง 
รหัส  ก 1.22(4) กิจกรรมทนุการศึกษานกัศึกษา (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 รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
 นางจีรีรัตน   แยมกลิ่นฟุง  หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค 
 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง  หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 
 นางผาณิตา  ดวงมณีมรกต หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณยี 
 นางบุญเกื้อ  แทนวันชยั  เลขานุการสํานักบริการการศึกษา 
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สํานักบริการการศึกษามีกลไกการประกันคุณภาพในหลาย ๆ  รปูแบบ  ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานักบริการการศึกษา  ดังนี้ 

1.   ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานคณะกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  พรมจุย กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยสราวุธ  สุธรรมาสา กรรมการ 
5. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค กรรมการ 
6. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณยี กรรมการ 
7. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
8. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

2. มีการตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
1.     ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค กรรมการ 
4. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณยี กรรมการ 
5. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
6. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการ 
7. ดร.วัลภา  สบายยิ่ง กรรมการ 
8. นางสาวอารีย  อยูโปรง กรรมการ 
9. ดร.สมคะเน  ค้ําจุน กรรมการ 
10. นางสาวรุจ ี อมฤตย กรรมการ 
11. นางสายพิณ  ชวงโชต ิ กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญทพิย  เตียวสุวรรณ กรรมการ 
13. นายวิรัตน  เย็นประเสริฐ กรรมการ 
14. นางสาวดารณ ี พานิช กรรมการ 
15. นางพรรณ ี เพิ่มสวัสดิ์ กรรมการ 
16. นางรุงนภา  สาตะมาน กรรมการ 
17. นายอํานาจ  วงษสมิง กรรมการ 
18. นางสาวจงด ี ยั่งยืน กรรมการ 
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19. นางสาวจิตติมา  รักนาค กรรมการ 
20. นางจําเรียง  สุขปรุง กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวดวงฤดี  โพธ์ิสุน กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
3. มีการรายงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมผูบริหาร

สํานักบริการการศึกษา  โดยมีระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ   
โดยตรง 

4. มีการจัดระบบการดําเนินงานที่ใหทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ       
โดยแยกประชุมยอยในแตละศูนย/ฝาย  หลังจากนั้นประชุมภาพรวมเพื่อพิจารณา
รวมกัน  เมื่อถึงชวงที่จะไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการก็จะใชวิธีการ
ตรวจสอบขามศูนย/ฝายกอน แลวแกไขในแตละสวนกอนที่จะตรวจสอบจาก
กรรมการภายนอก 
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สวนที่   2 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 
องคประกอบที ่ 1    วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  และแผนการดาํเนนิงาน 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงคที่สอดคลอง
ระหวางกัน 

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

4 1. เอกสารการจัดตั้งสํานัก 
2. เอกสารพัฒนาระบบงาน

สํานัก 
3. เอกสารวิสัยทัศนของ

หนวยงาน 
4. บัญชีรับทราบวิสัยทัศน  
5. การสัมภาษณบุคลากรใน

หนวยงาน 

จุดแข็ง 
วิสัยทัศน  
พันธกิจ และ
วัตถุประสงค
ของสํานักมี
ความสอดคลอง
กันและสํานักได
ใชเปนเครื่อง
กําหนดทศิ
ทางการ
ดําเนินงานของ
สํานัก 

รณรงคใหบุคลากร
ไดทราบโดยมีระบบ
การประชาสัมพันธ
และสารสนเทศที่
ชวยใหทุกคนเขาถึง 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-1.1.1)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. ตัวบงชี้  :  วิสัยทศัน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

สํานักบริการการศึกษาไดจดัทําวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงานโดยมีสาระ  ดังนี ้
ไดมีการจดัทําวิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงค  ของหนวยงานแลวจัดพิมพเปนลายลักษณอักษรตลอดจนจัดทําบอรดประชาสัมพันธ เสนอสาระของวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงานใหบคุลากร

ไดทราบ 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

2.  แผนปฏิบัติการประจําปที่
ชวยใหการดําเนินงานเปนไป
อยางตอเนื่องและสะทอน
ความเปนจริง 

1. มีการจัดทาํแผนปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร 
2. มี(1)+แผนปฏิบตักิารประจาํปมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน  

พันธกิจ และวัตถปุระสงค 
3. มี(2)+มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
4. มี(3)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจาํป            

รายไตรมาส 
5. มี(4)+มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ    

ประจําป 

4 1. เอกสารแผนปฏิบตัิการ
ประจําป 2546 และ 2547 

2. รายงานการประชมุ
ผูบริหารสํานักและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานกั (ตวัอยาง) 

3. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร       
ประจําป รายไตรมาส 
- ไตรมาสที่  3  และ  4  
ของป  2546 

- ไตรมาสที่  1  และ  2  
ของป  2547 

จุดแข็ง 
-บุคลากรมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนปฏบิัติการ
ประจําป 
 

ควรมีการนําผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ
ประจําปไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดทาํ
แผนปฏบิัติการ
ประจําปถัดไป 

5 

  
 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.2.1)       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
2.  ตัวบงชี้  :  แผนปฏิบัติการประจําปที่ชวยใหการดําเนนิงานเปนไปอยางตอเนื่องและสะทอนความเปนจรงิ 

2.1 จัดทําแผนงานโครงการสําหรับการดําเนินงาน  ดังนี ้
ป  2547 จัดทําโครงการจํานวน  6  โครงการคือ 

1. กิจกรรมสารบรรณและธุรการสํานกับริการการศึกษา 
2. งานบริการการศึกษาทางไปรษณีย 
3. งานบริการแนะแนวการศึกษา 
4. กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร 
5. งานจัดการสอนเสริม 
6. งานจัดการฝกปฏบิัติเสริมทักษะชุดวิชา 

 
2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป  เปนรายไตรมาส  3  ครั้ง  คือ 

- ป  2546  รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที่  3  และ  4 (ก.ค.-ก.ย. 46, ต.ค.-ธ.ค. 46) 
- ป  2547  รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที่  1  (ม.ค.-มี.ค. 47) 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

3.  รอยละของผลงานที่ทําได
ตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 

1. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ  60 
2. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 60-69 
3. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 70-79 
4. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนต่ํากวารอยละ 80-89 
5. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนตั้งแตรอยละ  90  ขึ้นไป 
 

5 1. สรุปรายงานผลการ    
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาํป  2546  และป  
2547  เฉพาะ  5  เดือนแรก 

2. สําเนาแผนปฏิบัตกิาร    
ประจําป 

3. การรายงานผลราย        
ไตรมาส (ดูจาก EDS-
1.2.1) 

4. รายงานการประชมุ            
ผูบริหารสํานัก  และ       
รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก
บริการการศึกษา (ดูจาก 
EDS-1.2.1) 

  5 

  
 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.3.1)       
     

 

     X = 4.3     
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีการดําเนินงานตามแผน คิดเปนจํานวนรอยละ 90  ขึ้นไป 
 
 
 
 



 13

 
องคประกอบที ่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1.  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ระดับปริญญาตรีสาํหรับ
นักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด 

1. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาตามกาํหนดการและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มี (1)+ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมและมี
การประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกับศูนยวิทยพัฒนา มสธ./
ศูนยบริการการศกึษาประจําจังหวดั/วิทยากร 

3. มี (2)+เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมใหแกนักศกึษาทุกคน 
4. มี (3)+การประเมนิผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
5. มี (4)+นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมอยาง

ตอเนื่อง 

4 1. ระเบียบการรับสมัครเปน
นักศึกษาใหม ปการศึกษา  
2546 หนา  194-196 

2. บัตรเชิญนักศกึษาเขารวม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
(สงไปพรอมกับการตอบ
รับการเปนนักศึกษาของ
สํานักทะเบียนและวัดผล) 

3. สําเนาจดหมายเชิญวิทยากร
ภายนอกและคําสั่งวิทยากร
ภายใน 

4. เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ป 2546 

5. วีซีดีปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม ป 2546 

6. รายงานสรุปการจดั
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
จาก   นักศกึษา 

7. รายงานสรุปการจดั
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
จากวิทยากร 

จุดแข็ง 
-สามารถจัด
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมได
พรอมกนัทั่ว
ประเทศ 
-นักศกึษามี
ทางเลือกการใน
เขาถึงสาระการ
ปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหมได
ดวยการชมการ
ถายทอดสดการ
ปฐมนิเทศฯ และ
รับชมวีซีดี
ปฐมนิเทศฯ ได
อีกทางหนึ่ง 

-ควรมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
อยางตอเนือ่ง 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2)    
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมตามกําหนดการและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาํหนด จํานวน 75  จังหวดั ในวันเสารที่  5  กรกฎาคม 2546 เวลา 08.30-15.00  น. 
2. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระเบียบการรบัสมัครนักศึกษาใหมและสงบัตรเชิญนักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทั้งนีไ้ดมกีารประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมกับศูนยวทิยพัฒนา มสธ./ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวดั/วิทยากร 
3. มีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศและวีซีดปีฐมนิเทศนักศึกษาใหแกนกัศึกษาทุกคน 
4. มีการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากนักศึกษาที่เขารับการปฐมนิเทศฯ  จํานวน 3,089  คน  พบวานกัศึกษาใหมสวนใหญไดรับความรูความเขาใจจากสาระการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมในระดับมาก และการ

ประเมินผลการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมจากวิทยากรพบวาเวลาที่กําหนดไวสําหรบัแตละกิจกรรมีความเหมาะสม พอดีในระดับมากที่สุด การใชประโยชนจากคูมือวิทยากรอยูในระดับใชบางมากที่สุด  ความสนใจของ    
นักศึกษาในทุกกจิกรรมอยูในระดบัมาก 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

2.  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ระดับปริญญาตรีสาํหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานคร 

1. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาตามหลักและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   

2. มี (1)+ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศ และประสานงาน
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทาํเอกสาร
ประชาสัมพันธถึงตัวนักศกึษาใหม  

3. มี (2)+การถายทอดสดการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ทางสถานีวทิยุ-      
โทรทัศน ชอง  11  กรมประชาสัมพนัธ 

4. มี (3)+การประเมนิผลการปฐมนิเทศจากนกัศึกษา และรายงานสรุปผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากร 

5. มี (4)+นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศอยางตอเนือ่ง 

4 1. มติคณะกรรมการประจําสํานกั
บริการการศึกษา 2/2545 (ดูจาก
เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2) 

2. ระเบียบการสมัครเปนนักศกึษา
ใหม ปการศึกษา  2545 (ดูจาก
เอกสารหมายเลข  EDS-2.1.2) 

3.  บันทึกขอความรวมมือกบั
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

- สํานักพิมพ, ศูนยสารสนเทศ
, ประชาสัมพันธ,สํานัก
เทคโนโลยีการศึกษา เปนตน 

4. คําสั่งมหาวิทยาลยัแตงตั้ง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานปฐมนิเทศ   
นักศึกษาใหมระดบัปริญญาตร ี

5. บทรายการวิทยุโทรทัศนการ
ถายทอดสดการปฐมนิเทศ     
นักศึกษาใหม ปการศึกษา  2546  

6. รายงานสรุปการประเมินผลการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ดูจาก
เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2 

 
 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-2.2.2) 

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

-จัดทาํสื่อปฐมนิเทศ
และหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองตัวบงชี้ 
-นําผลการประเมิน
ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

5 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

    จุดออน 
-สื่อปฐมนิเทศที่
จัดสงให          
นักศึกษาหาก  
นักศึกษาทาํ
ความเขาใจได       
นักศึกษาอาจไม
เขารับการ
ปฐมนิเทศ 

  

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาตามหลักและวิธีการทีม่หาวิทยาลัยกําหนด จัดทีอ่าคารวทิยทัศนและอาคารพิทยพัฒน มสธ. 
2. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประสานงานการจัดปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธถึงตวันักศกึษาใหมทกุคนสงไปกับการตอบรบั

เปนนักศกึษา  โดยประสานงานกบัสํานักทะเบียนและวัดผล 
3. มีการถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทางสถานีวทิยุโทรทศัน ชอง  11  กรมประชาสัมพันธ 
4. มีการประเมินผลการปฐมนิเทศจากนักศึกษาใหม  และรายงานสรุปผลการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมจากวทิยากร 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

3. การจัดสอนเสรมิประจํา
ภาคการศึกษาเพื่อใหเกิดการ 

1.  มีการจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษาใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

5 1.  ตารางสอนเสริม/หลักเกณฑ
การจัดสอนเสริม 

จุดแข็ง 
- มีหลักเกณฑ 

- มีการประเมินการ
สอนเสริมทั้งระบบ 

5 

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 2.  มี (1) + การประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานหนวยงาน
และสื่อตาง ๆ 

3.  มี (2) + การแจกสื่อสอนเสริม (เอกสารโสตทัศน) ใหกับนักศึกษาทีม่าเขารับ
การสอนเสริมทุกคน 

4.  มี (3) + มีการจัดทําสถิตนิักศกึษาเขารับการสอนเสริม 
5.  มี (4) + มีการประเมินผลการสอนของอาจารยสอนเสริมเปนประจําและ

สม่ําเสมอ (เริ่มภาค  1/2546) 

 2. หนังสือขอความรวมมือ
ศูนยบริการการศกึษา/เวบ็ไซด  
ตารางสอนเสริม 

3. บัญชีรายชื่อนักศกึษาทีไ่ดรับ
เอกสารโสตทัศน (ตัวอยาง) 

4. สถิตินักศึกษาเขารับการ   
สอนเสริมประจําภาค           
การศึกษา (ตัวอยาง) 

5. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยสอนเสริม ภาค 
1/2546(ตวัอยาง) 

และแนวปฏิบัติ
ในการจัดสอน
เสริมชัดเจน 
จุดออน 
-ยังไมไดมีการ
นําสื่ออื่นมาชวย
สนับสนุนอยาง
เต็มที่ 

  

   (เอกสารหมายเลข EDS-2.3.3)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีการจัดสอนเสรมิ ประจําภาคการศึกษาใหกบันักศกึษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดสอนเสริมเฉพาะชดุวิชาที่มีเนื้อหายากและมีนักศกึษาสอบตกเปนจํานวนมาก หรือชุดวิชาพื้นฐานที่มี
นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนจํานวนมาก  ภาคการศึกษาละประมาณ  65  ชุดวิชา 

2. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานหนวยงานและสื่อตาง ๆ  ไดแก  ศนูยบริการการศึกษาทั่วประเทศ  ชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ  ศูนยวทิยพัฒนา มสธ.  10  แหง ขาว มสธ. 
www.stou.ac.th   Info Voice   เปนตน 

3. มีการแจกสื่อสอนเสริม (เอกสารโสตทัศน)  ใหกบันกัศึกษาเขารับการสอนเสริมทุกคน  โดยจัดสงไปทีศู่นยบริการการศกึษาทุกแหงที่มีการจัดสอนเสริม และศนูยบริการการศึกษาจะแจกใหกับนกัศึกษาคนที่เขารับ
ฟงการสอนเสริม  พรอมใหนักศึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทุกชดุวิชา/ทุกครั้ง/ทุกจังหวัดที่จัดสอนเสริม 

4. มีการจัดทาํสถิตินกัศึกษาเขารับฟงการสอนเสริม โดยแสดงคาสถิติเปนคาเฉลี่ย (X)  และคารอยละของนกัศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริมเมื่อพิจารณาจากฐานขอมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น ๆ  
5. มีการประเมินผลการสอนของอาจารยสอนเสริม โดยมุงเนนที่เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยเพื่อตรวจสอบวานักศึกษามีความพึงพอใจในตัวผูสอนหรอืไม  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลสภาพแวดลอมของ

สถานที่สอนเสริมควบคูไปดวย  ไดแก  ความเหมาะสมของหองเรียน  ตลอดจนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมในคําถามปลายเปดดวย 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

4. การจัดสอนเสรมิโดยการ
นัดหมาย 

1.  มีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายใหกับนักศึกษาตามหลกัเกณฑ  และ
วิธีการที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

2.  มี (1) + การประชาสัมพันธ และรณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผาน 

4 1.  ตารางสอนเสริมโดยการ    
นัดหมาย/เกณฑการจัดสอน
เสริมโดยการนัดหมาย 

จุดแข็ง 
- มีหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัต ิ

- ควรมีบัตรตอบรบั
ใหนักศึกษายนืยันเขา
รับการสอนเสริม 

5 

      สื่อและชมรมนักศึกษา 
3.  ม ี(2) + จัดทําสื่อสอนเสริม (เอกสารโสตทัศน)  และสงไปไวประจําที่ศนูย

เพื่อแจกใหกบันักศึกษาที่มาเขารับการสอนเสริม 

 2. ขาว มสธ. และหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังศูนยที่มี
การจัดสอนเสริมนัดหมาย 

การจัดสอนเสริม
อยางชัดเจน 
จุดออน 

อยางจริงจัง หรือเรียก
เก็บคาใชจายตาม
ความเหมาะสม 

 

 4.  ม ี(3)+มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยการนัดหมายทุกชุดวชิาทีเ่ปดในแต
ละภาคการศึกษา 

 3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับ
เอกสารโสตทัศน (ตัวอยาง) 

-ชมรมนักศึกษา
ยังไมใหความ 

-ควรมีโอกาสได
ประชุมชีแ้จงชมรม 

 

   4.  สถิตนิักศึกษาเขารับการสอน 
     เสริมโดยการนัดหมาย 
 

รวมมือในการ
ติดตอ
ประสานงานกับ
นักศึกษาอยาง
เต็มที่ 
-นักศกึษาให
ความสนใจนอย 

นักศึกษา 
-ควรกระตุนนักศกึษา
ใหเห็นความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น 

 

   (เอกสารหมายเลข EDS-2.4.3)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีการจัดสอนเสรมิโดยการนัดหมายใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวทิยาลัยกําหนด โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความจํานงเฉพาะชุดวิชาที่มกีารจัดสอนเสริมปกติประจาํภาคการศกึษาเทานั้น  
และจะตองมนีักศกึษารวมกนัลงชือ่ชุดวิชาละไมต่ํากวา  20  คน 

2. มีการประชาสัมพนัธและรณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานสื่อและชมรม ไดแก ขาวมสธ.  หนังสือประสานงานศนูยบริการการศึกษา  หนังสือประสานงานชมรมนกัศกึษา  www.stou.ac.th  Info Voice  
3. มีการจัดทาํสื่อโสตทัศน (เอกสารโสตทัศน)  และสงไปประจําที่ศนูยบริการการศึกษาเพือ่เแจกใหกับนกัศกึษาที่มาเขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชาและทุกครั้งทีม่ีการจัดสอนเสรมิ พรอมทั้งจัดทาํบัญชีรายชื่อให         

นักศึกษาที่ขอรับเอกสารโสตทัศนลงชื่อรับเอกสารโสตทัศนดวย 
4. มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริม (โดยการนัดหมาย) ทุกชุดวิชาและทกุครั้งที่มีการจัดสอนเสริม พรอมทัง้ไดจัดใหมีการจดัทําสถิตนิักศกึษาเขารับฟงการสอนเสริมโดยการนัดหมายดวย 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

5. การจัดสอนเสรมิในเรือนจํา 1.  มีการจัดการสอนเสริมใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.  มี (1) + การประชาสัมพันธ ใหนักศึกษามาเขารับการสอนเสริม 

4 1. ตารางสอนเสริมในเรือนจํา/
เกณฑการจัดสอนเสริมใน
เรือนจํา 

จุดแข็ง 
- มีหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัต ิ

 5 

      ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3.  ม ี(2 ) + มีการนําเอกสารโสตทศันไปไวที่เรือนจาํและทัณฑสถานทุกแหงที่ม ี

 2. หนังสือขอความรวมมือไปที่
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

การจัดสอนเสริม
อยางชัดเจน 

  

      การสอนเสริม 
4.  ม(ี3)+มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชาทีจ่ัดสอนเสริมในเรือนจํา 
5.  ม(ี4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดสอนเสริมในเรือนจําอยางตอเนื่อง 
 

 3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่รับ
เอกสารโสตทัศน (ตัวอยาง) 

4. สถิตนิักศึกษาเขารับการสอน
เสริม (ขอมูลเดียวกันกับบัญชี
รายชื่อนักศึกษารบัเอกสาร
โสตทัศน) 

-นักศกึษาเขารับ
การสอนเสริม
เต็มจํานวน 
  

  

   (เอกสารหมายเลข EDS-2.5.3)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีการจัดสอนเสรมิในเรือนจํา/ทัณฑสถานใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการทีม่หาวิทยาลัยกําหนด โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความจํานงเฉพาะชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมปกตปิระจําภาคการศกึษา
เทานั้น  และจะตองมีนักศกึษารวมกันลงชือ่ชุดวิชาละไมต่ํากวา  10  คน 

2. มีการประชาสัมพนัธและรณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานเรือนจําและทัณฑสถาน  และสื่ออื่น ๆ   ไดแก ขาวมสธ.  หนังสือประสานงานศนูยบริการการศึกษา  หนังสือประสานงานชมรมนักศึกษา  
www.stou.ac.th  Info Voice  

3. มีการจัดทาํสื่อโสตทัศน (เอกสารโสตทัศน)  และสงไปประจําที่เรือนจํา/ทณัฑสถานเพือ่เแจกใหกับนกัศกึษาที่มาเขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชาและทุกครั้งทีม่ีการจัดสอนเสรมิ พรอมทั้งจัดทาํบัญชีรายชื่อให         
นักศึกษาที่ขอรับเอกสารโสตทัศนลงชื่อรับเอกสารโสตทัศนดวย 

4. มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกชุดวชิาและทกุครั้งที่มีการจัดสอนเสริม พรอมทั้งไดจัดใหมีการจัดทําสถติินักศกึษาเขารับฟงการสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถานดวย 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

6.  การจัดสอนเสริมทางไกล
ผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการ 

1.  มีการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมตามหลกัเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

4 1. เกณฑการกําหนดชุดวิชาและ
รูปแบบการจดัสอนเสริม 

จุดแข็ง 
- เปนบริการที ่

 5 

การศึกษา 2.  มี (1) + การประชาสัมพันธผานศูนยบริการการศกึษาและสื่อตาง ๆ   
3.  มี (2) + มีการจัดทําคูมอืการดําเนนิงานการจัดสอนเสริมทางไกลผาน        

ดาวเทียม สําหรับศูนยบริการการศกึษา 

 2. หนังสือขอความรวมมือไปที่
ศูนยบริการการศกึษา และ    
ตารางสอนเสริม 

เปดกวาง         
นักศึกษา
สามารถติดตาม 

  

 4.  มี (3) + มีนักศกึษาเขารับฟงการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม                    
ณ  ศูนยบริการการศึกษา 

 3. คูมือสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียม 

รับชมที่ใดกไ็ด   

 5.  ม(ี4)+มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียมอยางตอเนื่อง 

 4. บัญชีรายชื่อผูเขารับการ   
สอนเสริมทางไกลผาน       
ดาวเทียม   

 

จุดออน 
-  นักศึกษาเขา
รับบริการ ณ 
ศูนยบริการ
การศึกษาจํานวน
นอย 

- มีนักศึกษาสนใจเขา
รับฟงการสอนเสริม
ทางไกลผาน
ดาวเทียม ณ 
ศูนยบริการการสอน
นอยมากไมคุมกบั
คาใชจาย 

 

     ควรมีการยกตัวอยาง
ขอสอบเพือ่จูงใจให    
นักศึกษาไปใชบริการ
มากขึ้น 

 

   (เอกสารหมายเลข EDS-2.6.3)    
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีการจัดสอนเสรมิทางไกลผานดาวเทียมตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนดโดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมนีักศกึษาลงทะเบียนเรยีนจํานวนมาก 
2. มีการประชาสัมพนัธผานศนูยบริการการศึกษาและสือ่ตาง ๆ  เชน หนงัสือประสานงานศูนยบริการการศกึษา ขาว มสธ. www.stou.ac.th Info Voice  เปนตน 
3. มีการจัดทาํคูมือการดําเนินงานการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมสําหรับศูนยบริการการศึกษา  ประเด็นดานเนื้อหาสําคัญ ๆ  เชน การจดัเตรียมเอกสารและสถานที่กอนวนัสอนเสริม การดาํเนินการในวนัสอน

เสริม เปนตน 
4. มีนักศึกษาเขารับฟงการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวามีนกัศึกษาสวนหนึ่งไดรับฟงการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ ที่พกัอาศัยดวย 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

7. การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรไีดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.  มีการประสานงานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและ
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.  มี (1) + การแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏบิัติและใหนักศึกษาตอบรบัเขาฝกฯ 
ตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

3.  มี (2) + มีนักศกึษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจดัฝกแตละ 
ภาคเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 

4.  มี (3) + มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  มี (4) + มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาค

การศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง 
 

5 1) สําเนาบันทกึขอ
กําหนดการการฝกฯ  
ของแตละสาขาวชิา 

2) สําเนาบันทกึขอรายชื่อที่
อยูนักศกึษาจากสาํนัก
ทะเบียนและวัดผล 

3) สําเนาจดหมายแจง 
        นักศึกษาและสงราย 
        ละเอียดขอมลูการจัดฝก 
        แจงนักศึกษาในแตละ 
        ภาคการศึกษา 
4) ตัวอยางแบบตอบรับการ

เขาฝกฯ ของนักศกึษาทกุ
ครั้งที่มีการฝกฯและทกุ
ภาคการศึกษา 

5) สําเนาบัญชีรายชือ่
นักศึกษาเขาฝกแตละชดุ
วิชาแตละภาคการศึกษา 

จุดออน 
1)ไดรับขอมลูนักศึกษา
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของไมครบถวน
ทําใหตองมีการจดัสง
เพิ่มเติมหลายครั้ง  
2) สถานที่จดัฝกฯ มี
หลายอาคารทําให
บริหารจัดการไม
คลองตัวและบางครั้ง
บริการนักศึกษาไดไม
ทั่วถึง 
เนื่องจากไมมีสถานที่
จัดฝกเปนการเฉพาะ 
3) ไมมีสถานที่จัดเก็บ
วัสดุครุภัณฑ ณ 
สถานที่จดัฝกฯและไม
เพียงพอ เชน ตองเก็บ
ไว 
หลายอาคาร เชน สาขา 

1) สํานักทะเบียนและ
วัดผลควรจดัทาํ
ขอมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนชดุ
วิชาที่มกีารฝกฯ แยก
ดําเนินการและจัดสง
ใหสํานักบริการ
การศึกษากอน 
2) ใหมีสถานที่จัดฝก
ฯ และจัดเกบ็วัสด ุ/
ครุภัณฑใหเพียงพอ
และสถานที่เฉพาะ
อาคารใดอาคารหนึ่ง 
3) จัดใหมีการติดตอ
นักศึกษาไดหลาย
ชองทางเพิ่มขึ้น 
เชน  แจงกําหนดการ
จัดฝกฯ และตอบรับ 

5 
 

        6) สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
วันฝกฯ 

7) สําเนาสงรายงานผลการ
ประเมินผลการจดัฝกฯ  

วิชา / สบศ. / ศูนยฯ
สัมมนาฯทําใหตองมี
การขนยายทุกครั้งที่มี
การจัดฝกฯ 
 

การจัดฝกฯผานสื่อ   
อิเลคทรอนิคส  โดย
จัดทํา Web การจัดฝก
ฯ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

เสริมทักษะ สาขาวิชา
รวม 6 สาขาวิชา  ไดแก
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  / นิเทศ-
ศาสตร / สงเสริมเกษตร
และสหกรณ / คหกรรม-
ศาสตร / ศึกษาศาสตร  /
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

8) สําเนาสงผลการประเมิน
การจัดฝกฯ ใหกับ
หนวยงานเกี่ยวของ  เชน 
สาขาวิชา  ศูนยสัมมนา
และ อบรม 

9) ตัวอยางผลสรปุการ
ประเมินบุคลากร
อํานวยการในวันฝกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.7.3) 

 
 
จุดแข็ง 
1) นักศึกษาทุกคนจะ
ไดรับจดหมายแจงการ
เขาฝกฯ ลวงหนาอยาง
นอย 10 วันมี
รายละเอียดถกูตองและ
ทันเวลาในกรณีทีส่ํานัก
บริการการศึกษาไดรับ
ขอมูลตามกาํหนดเวลา 
2) การฝกฯ แตละครั้งมี
จํานวนนักศกึษาเขาฝก
ฯ จริงใกลเคียงกับการ
ตอบรบัของนักศกึษาทาํ
ใหสามารถเตรียมการ
สวนที่เกี่ยวของไดและ
คอนขางชัดเจน 
3) จากการประเมินผล
ทุกครั้งพบวานักศกึษา
พึงพอใจกบัการ
ใหบริการในวันจดัฝกฯ 
 

รรมาธิราช 
4) นําผลการประเมิน
การจัดฝกฯ มา
ปรับปรุงและแกไข 
5) ควรจะทําการ
ประเมินผลใหครบ
ทุกสาขาวิชา 
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้   มีดังนี้ 
  1.  มีการประสานงานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีการตดิตอสาขาวิชา และสํานักทะเบียนและวัดผล และหนวยงานที่เกี่ยวของทกุภาคการศึกษา  

        2.  มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัตแิละใหนักศึกษาตอบรบัเขาฝกฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําจดหมายถึงนักศึกษาเปนรายบุคคล รวม  7  สาขาวิชา ประมาณ  2,000  คน  ตอภาคการศึกษาและ 
     นักศกึษาตองตอบรบัการเข าทุกครั้งท ี่มีการจัดฝกฯ  โดยทางโทรสารและจดหมาย 
3.  มีนักศกึษาเขาฝกปฏิบตัิเสริมทักษะแตละชุดวชิาที่มีการจัดฝกแตละ ภาคเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70  โดยใหนักศึกษาตอบรับเขาฝกฯ  ทกุชุดวิชาและจัดทําสถิตินักศึกษาเขาฝกแตละชุดวิชา 
4.  มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจดับุคลากรใหบริการในวนัฝกฯ  ทุกชุดวชิาและทุกคร ั้ง 
5.  มีการประเมินผลและปรบัปรุงการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาคการศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง  โดยการออกแบบสอบถามการจัดฝกฯ  และแจกแบบสอบถามใหนักศึกษากรอกและจดัเก็บในวนัฝกฯ   
     ทุกชดุวิชา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

8.  การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร  ณ  ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกจิและ
ศูนยบริการการศกึษาจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. มีการประสานงานการจัดฝกปฏบิัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและ 
    รูปแบบที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
2. มี (1) + การแจงนักศึกษาเขารับการฝกฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. มี (2) + การจัดสงสื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาทุกคนที่เขาฝกฯ 
4. มี (3) + มีนักศกึษาเขาฝกฯ แตละชุดวชิาที่มกีารฝกฯ แตละภาคการศึกษาตาม

กําหนดการและตามสถานทีท่ี่กําหนด เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70  
5. มี (4) + มีการประเมินผลและปรบัปรุงการจัดฝกฯทุกภาคการศึกษาอยาง     

ตอเนื่อง 

5 1) สําเนาบันทกึขอรายชื่อ 
ที่อยูนักศึกษาจากสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 

2) สําเนาจดหมายแจง     
นักศึกษาและสง
รายละเอียดขอมลูการจัด
ฝกฯแจงนกัศึกษาในแต
ละภาคการศึกษา 

จุดออน 
1) ไดรับขอมูลนกัศึกษา
ไมครบถวนมีการจัดสง
ขอมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง 
ทําใหเกิดผลกระทบ 
เชน ตอการแบงกลุม 
นักศึกษา / แจงนัก-
ศึกษา / จัดอาจารยและ 

1) มหาวิทยาลัยควร
เรงจัดทําระบบ 
online   เพื่อจัดสง  
ขอมูลที่เกี่ยวของ
ระหวางหนวยงานได
รวดเร็วขึ้น   เชน  
สวท. ↔  สบศ.   
สาขาวิชา ↔  สบศ. 

5 

   3) สําเนาบัญชีรายชือ่
แบงกลุมนักศึกษาแยก
ตามสถานที่ฝกฯ  

4) สําเนาสงรายงานผล  
การประเมินการจดัฝกฯ 
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที ่
2) สํานกับริการ
การศึกษาไมสามารถ
ดําเนินการไดลวงหนา
ทําใหเกิดความ   ลาชา 
3) มีการขยายเวลา    
การลงทะเบียนของ   
นักศึกษา ที่ลงชุดวิชา
ฝกฯ ทําใหการแจง   
นักศึกษาบางราย
เปนไปอยางกะทนัหัน 
จุดแข็ง 
1) บุคลากรสามารถ
ดําเนินการไดทันเวลา
และสามารถแกไข
ปญหาไดทุกครั้ง 

สบศ. →   ศบภ. 
2) ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
แกไขอยางจริงจรงั 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

 
 
 
 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.8.3) 

 
2) ศูนยบริการ
การศึกษาใหความ
รวมมือเปนอยางดีและ
สามารถ   แกไขปญหา
ไดทกุครั้ง 

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวชี้บง   มีดังนี้ 

1. มีการประสานงานการจัดฝกปฏบิตัิเสริมทักษะใหกบันักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีการติดตอสํานักทะเบียนและวดัผลขอขอมลูนักศกึษา ทีอ่ยูนกัศึกษา และสาขาวิชา ขอมลู
กําหนดการฝกฯ  สถานที่ฝก จัดอาจารยฝก 

2. มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกฯ ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด โดยจดัทาํจดหมายแจงนักศึกษาเปนรายบุคคลประมาณ 1,800  คน ตอภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสงสื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาและอาจารยทุกคนที่เขาฝกฯ  ไดแก  คูมือฝกปฏบิัติของนักศึกษา  คูมอืฝกฯ  ชดุการสอนและแบบประเมินผลของอาจารย 
4.     มีนกัศึกษาเขาฝกฯ แตละชุดวชิาที่มีการฝกฯ แตละภาคการศึกษาตามกําหนดการและตามสถานทีท่ีก่ําหนด เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70   โดยใหนักศึกษาลงลายมือชือ่เขาฝกฯ แตละชุดวชิา 
5.     มีการประเมนิผลและปรับปรงุการจัดฝกฯทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยออกแบบสอบถามและใหศูนยฯ เฉพาะกิจแจกนักศึกษา และรวบรวมเอกสารสงใหสํานักบริการการศึกษาดาํเนินการประมาณ  3  

ชุดวิชาตอภาคการศึกษา นําผลการประเมินสงสาขาวิชาและศนูยบริการการศึกษาประจําภูมิภาคดําเนนิการปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

9.  การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในเรือนจําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. มีการประสานงานการจัดฝกฯ ใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มี (1) + การแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏบิัติตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
3. มี (2) + มีนักศกึษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจดัฝกฯ ทุก

ภาคการศึกษา 
4. มี (3) + มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ ในวันฝกฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มี (4) + มีการประเมินผลการจดัฝกฯ เปนประจําและอยางตอเนื่อง 

5 1) สําเนาบันทกึขอรายชื่อที่
อยูนักศกึษาจากสาํนัก
ทะเบียนและวัดผล 

2) สําเนาจดหมายแจง
นักศึกษาและสง
รายละเอียดขอมลูการจัด
ฝกฯ แจงนักศกึษาแตละ
ภาคการศึกษา 

3) สําเนาบัญชีรายชือ่
นักศึกษาเขาฝกฯ แตละ
ชุดวิชา แตละภาค
การศึกษา 

จุดออน 
1) การฝกฯในเรือนจํา
นักศึกษาไมไดฝกฯ
ปฏิบัติจริงกบัเครื่องมือ
และศึกษาจากสถาน
ประกอบการ 
2) บางภาคการศึกษามี
นักศึกษาในเรือนจํา
ลงทะเบียนเขาฝกฯ 
นอยประมาณ 1 หรือ 2 
คนเทานั้นทําให
สิ้นเปลือง 

1) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไข 

5 

   4) สําเนาขออนุญาตตน
สังกัดนักศึกษาทีส่ังกัด
อยูเรือนจําใหเขาฝกฯ 

5) สําเนาขออนุญาตอธิบดี
กรมราชทัณฑจัดฝกฯ 
ในเรือนจํา 

6) สําเนาแตงตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานในวันฝกฯ ใน
เรือนจํา 

7) สําเนาผลสรุปการ
ประเมินการจดัฝกฯ ใน
เรือนจําสงสาขาวชิา 

 

สูง 
3) เนื่องจากมีนกัศึกษา
ในแตละแหงนอยจึง
ตองโยกยายนักศกึษามา
ฝกรวมที่เรือนจํากลาง 
ทําใหนักศกึษาไมไดรับ
ความสะดวกเทาที่ควร
และมีความเสี่ยงสูงใน
หลายดาน 
จุดแข็ง 
1) มีนักศึกษาเขาฝกฯ 
ทุกคนตามจาํนวนที่
กําหนดไว 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.9.3) 

 
2) บุคลากรในเรือนจํา
ใหความรวมมือเปน
อยางด ี
3) มีความพรอมดาน
สถานที่จดัฝกฯ และ
อุปกรณโสตฯ 
4) บุคลากรของ
ศูนยบริการการศกึษา
ประจําภมูิภาค สํานัก
บริการการศึกษา
สามารถเขาไปฝกฯ ใน
เรือนจําไดทุกคน 

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้   มีดังนี้ 
  1. มีการประสานงานการจัดฝกฯ ใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก สาขาวิชา และสํานักทะเบียนและวัดผล 

2. มีการแจงนักศกึษาเขารับการฝกปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยแจงนักศึกษาเปนรายบุคคลผานเรือนจําทีน่ักศกึษาสังกัดประมาณ  50  คน ตอภาคการศึกษา 
3. มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชดุวิชาทีม่ีการจัดฝกฯ ทุกภาคการศึกษา  โดยแตละเรือนจําทีน่ักศึกษาสังกัดจะมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนํานักศึกษาทีส่ังกัดมาเขาฝกฯ 
4. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ ในวันฝกฯ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  โดยเดินทางไปอํานวยการจัดฝกฯ  ณ  เรือนจํากลางบางขวาง ระยะเวลา  1  วัน ใชบุคลากร  1  คน 
5. มีการประเมินผลการจัดฝกฯ เปนประจําและอยางตอเนื่อง  จัดทาํแบบสอบถามและใหนักศึกษาประเมินผลการจัดฝกฯ  ทุกชุดวิชาและทุกภาคการศึกษา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

10.  จัดสัมมนา / ประชุม
อาจารยสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร 
 
 

1) มีแผนการประชุมสัมมนาอาจารยทุกภาคการศึกษา 
2) มี (1) + ดําเนินการจัดประชุมตามแผนการประชุม / สัมมนาทุกภาคการศึกษา 
3) มี (2) + จัดเชิญอาจารยเขารวมประชุมตามกําหนดการ 
4) มี (3) + อํานวยการจัดประชุมและแจกชดุการสอนใหกับอาจารยเพิ่มเติมใน

วันประชุม 
5) มี (4) + มีการประเมินผลและปรบัปรุงการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา 

5 1) สําเนาตารางกําหนดการ
ฝกปฏิบตัิเสริมทักษะ
ประจําป 2547 ภาคเรียน
ที่ 2/2546 และภาค 
1/2547 

2) สําเนาบันทกึขอความ
รวมมือหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3) สําเนาจดหมายเชิญ
อาจารยเขารวมประชุม 

4) สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
วันประชุม 

5) สรุปผลการประเมินการ
จัดประชุม 

จุดออน 
1) รายชื่ออาจารยที่
ไดรับจากสาขาวชิา
บางครั้งกระชั้นชดิ ทํา
ใหสํานักบริการ
การศึกษาตองเรง
ดําเนินการและอาจเกิด
ขอผิดพลาดได 
2) การสงขอมูลโดยใช
เอกสารจํานวนมากไม
คลองตัว 
จุดแข็ง 
1) อาจารยที่เขาสัมมนา
ทราบแนวการเรียนการ
สอนเปนทิศทาง
เดียวกัน ทราบแนว
ปฏิบัตทิี่ถูกตอง 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 
เพื่อความคลองตวั
สะดวกรวดเร็วและ
ลดจํานวนเอกสารลง 
3) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไข 

5 

     (เอกสารหมายเลข EDS-2.10.3)    

   X = 4.5     
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีแผนการประชุมสัมมนาอาจารยทุกภาคการศึกษา  ไดแก  ภาคการศึกษาที่  1  ประมาณเดือนมถิุนายนและภาคการศกึษาที่  2  ประมาณเดอืนมกราคม 
2. มีดําเนินการจดัประชุมตามแผนการประชุม / สัมมนาทุกภาคการศึกษา  โดยจดัสัมมนา  1  ครั้งตอภาคการศึกษา 
3. มีจัดเชิญอาจารยเขารวมประชุมตามกําหนดการ  โดยจัดเชิญอาจารยประมาณ  150  คนตอครั้ง 
4. มีอํานวยการจัดประชุมและแจกชดุการสอนใหกบัอาจารยเพิ่มเติมในวันประชุม  โดยจัดบุคลากรรับผดิชอบอํานวยความสะดวกมีการเบกิจายคาใชจายใหผูเขาประชุม และเอกสารการสอนชดุวิชา 
5. มีการประเมินผลและปรบัปรุงการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา  จัดทาํแบบสอบถามแจกใหอาจารยสัมมนาและนําผลการสัมมนาสงใหสาขาวิชา และศูนยสัมมนาฝกอบรม 
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องคประกอบที ่ 3   การบริการนกัศึกษา 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1. การจัดสงสื่อใหกับนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดสงสื่อการสอนที่จดัเปนลายลักษณอกัษร 
2. มี(1)+มีการจัดทําแผนการจดัสงทุกภาคการศึกษา 

4 1. คูมือการปฏบิัติงาน
กระบวนการจัดสงสื่อการสอน
ทาง 

-ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศระหวาง
หนวย 

5 

ในกรณีที่มีที่อยูนกัศึกษาและ
เอกสารการสอนครบพรอมที่จะ 

3.     มี(2)+มีการจดัสงสื่อการศึกษาใหนักศึกษาตามกาํหนดระยะเวลาทีก่ําหนดไว 
        ในแผน 

       ไปรษณีย 
2.   แผนการจัดสง 

จุดออน  
-ตองรองานจาก
หนวยงานอื่น 
จุดแข็ง งานใหสามารถ

ตรวจสอบงานกันได
ทันท ี

 

สงได 4.     มี(3)+มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยตรวจสอบขอมลูการจดัสง 
5.     มี(4)+มีการประเมินผลการจดัสงสื่อการศึกษาทุกภาคการศึกษา และนําผล 

 3.  บันทึกรับที่อยูจากสํานัก 
     ทะเบียนและวดัผล 

-สามารถ
ปฏิบัติงานไดทันท ี

โดยผานระบบเครือขาย 
-ควรมีการบนัทึก 

 

         การประเมินมาปรับปรุงการจดัสงสื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง  4.  สถิติรับทีอ่ยูจากสํานักทะเบียน 
     และวัดผล และสงออกทาง 

 การตรวจสอบและการ
แกปญหากอนสงออก 

 

        ไปรษณีย  แตละครั้ง  
       -  บัญชีกํากบัการนําสงถุง 

       ไปรษณีย 
   

   5.   ระบบฐานขอมูล Peach ใชใน
การตรวจสอบขอมูลการจัดสง 

   

   (เอกสารหมายเลข EDS-3.1.4)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดสงสื่อการสอนทีช่ัดเจนเปนลายลักษณอกัษร โดยแบงขั้นตอนและวิธีการจัดสงออกเปน  4  ขั้นตอน คือ 1.  การคัดแยกขอมลูที่อยูนักศึกษา  2.  การปดที่อยูลงหนากลองและ       
ลงหมายเลขไปรษณียรับรอง 3.  การบรรจุเอกสารการสอนลงกลอง  4.  การบรรจุกลองลงถุงไปรษณีย 

2. มีการจัดทาํแผนการจัดสงทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสงสื่อการศึกษาใหนักศึกษาตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงขอมูลของสํานักทะเบียนและวัดผล 
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทีช่วยตรวจสอบขอมลูการจัดสง (ระบบฐานขอมลู Peach) 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

2. การจัดสงสื่อใหนักศึกษาใน
กรณีที่เปนปญหาในเรื่องการลง 

1. มีการจดัสงสื่อที่ผลิตลาชาใหนักศึกษา 
2. มี(1)+การประชาสัมพันธการจัดสงสื่อที่มีปญหา 

4 1. รายชือ่ชุดวิชาที่มีการปรบัปรุง 
    และชดุวิชาใหมพรอมหลักฐาน 

- ขึ้นอยูกับการผลติ
ชุดวิชาใหม, วิชา 

-  กระบวนการผลติ
เอกสารการสอนให 

5 

ทะเบียนหรือเอกสารการสอน
การสอนไมเสร็จตามกําหนด 

3. มี(2)+การจัดสงสื่อใหกับนักศกึษาในกรณทีี่มีปญหา 
4. มี(3)+มีการสรปุประเดน็ปญหาการจัดสงเอกสารการสอน 
5. มี(4)+มีการประเมินและปรับปรงุการจัดสงสื่อกรณีที่เปนปญหาอยางตอเนื่อง 

     การสงออก 
2.  ขาว มสธ.   
3.  สถิตไิปรษณียภัณฑตีคืน 

ปรับปรุงเสร็จตาม
กําหนดหรือไม 

มีประสิทธิภาพ 
- ปรับกระบวนการ
จัดพิมพ 

 

         - บันทกึจากสาํนักทะเบียนและ 
        วดัผลขอใหจัดสงวัสดุ 

 - ปรับกระบวนการ
จัดสงทางไปรษณยี 

 

               การศึกษาของนักศึกษาที่ม ี
        ปญหาพรอมร ายละเอียด 

 1. ปรับกระบวนการ
ผลิตเอกสารการสอน 

 

           การสงออกของเอกสาร  ใหมีประสิทธิภาพ  
   4.  รายงานสรปุปญหาการจัดสง 

     เอกสารการสอน 
 2. จัดประชุมฯ สัมมนา
รวมกับบรษิัทไปรษณีย
ไทย  เพือ่หาแนวทาง
ปรับระบบการจัดสง 

 

   (เอกสารหมายเลข EDS-3.2.4)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีการจดัสงสื่อที่ผลิตลาชาใหนักศึกษาโดยการประชาสัมพันธ 
2. มีการประชาสัมพันธการจัดสงสื่อที่มปีญหามีการจัดสงจํานวน 
3. มีการจดัสงสื่อใหกับนักศึกษาในกรณีที่มปีญหา 
4. มีการสรุปประเด็นปญหาการจัดสงเอกสารการสอน  
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

3. บริการไปรษณยีมหาวิทยาลัย
ใหกับผูรับบริการไดอยางมี 

1. มีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีการใหบริการรับ-สงไปรษณียภัณฑและ 
   หนังสือราชการอยางเปนระบบ 

5 1. แนวปฏบิัติงานบริการ
ไปรษณียมหาวิทยาลัย 

จุดออน 
-ผูรับบริการมัก 

- เวียนหนังสือแนว
ปฏิบัตทิี่ถูกตอง 

5 

ประสิทธิภาพ 2. มี(1)+มีการจัดทําแผนปฏบิัติงานประจาํป  2. แผนปฏบิัติการประจําป ไมปฏิบตัิตาม   
 3. มี(2)+มีการประชาสัมพันธ 

4. มี(3)+การตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน 
 3. หลักฐานการใหบริการที่เปน     

      ขอมูลและสถติิตาง ๆ 
ระเบียบ 
จุดแข็ง 

  

 5. มี(4)+มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 4. ตัวอยางบนัทึกลายมือชื่อผูมี
อํานาจฝากสง 

5. บันทกึการขอความรวมมือให 
ถือแนวปฏิบัติในการใชบริการ 

6.   ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
      ของผูรับบริการ 

-มีเจาหนาทีท่ี่มี
ความชํานาญใน
การใหบริการ 
-สงไดทันตามเวลา
ที่กําหนด 

  

   (เอกสารหมายเลข EDS-3.3.4)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีการใหบริการรับ-สงไปรษณียภัณฑและหนังสือราชการอยางเปนระบบ   
2. มีการจดัทาํแผนปฏิบัติงานประจําป 
3. มีการประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  และลงขาวประชาสัมพันธ 
4. การตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

4. งานการบริหารพัสดุการ 1. มีระบบบัญชทีี่เปนไปตามมาตรฐานสากล(สํานักนายกรัฐมนตรี  สตง.) 4 1. ระบบบัญช ี จุดออน - ควรขยายพื้นที่คลัง 5 
ศึกษาตามระเบียบอยางมี      
ประสิทธิภาพ 

2. มี(1)+มีระบบควบคุมการจัดเกบ็และเบิก-จาย 
3. มี(2)+ประมาณการสั่งพิมพเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษา 

 2. แผนผังการจดัเกบ็พัสดุ        
การศึกษา 

-สภาพคลังพัสดุ
การศึกษา 

พัสดุการศกึษาเพิม่มาก
ขึ้น และติดตั้งระบบ 

 

     ตามหลักเกณฑ 
4. มี(3)+การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
    พัสดกุารศกึษา 
5  มี(4)+มีการบรหิารความเสี่ยง 

 3. บันทกึสั่งพิมพเอกสาร         
การสอน 

4. คูมือบริหารงานพสัดุ 
5. จํานวนคงเหลือเอกสารการ

สอน 

-พื้นที่คับแคบ 
-ไมมีระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสม 
จุดแข็ง 
-สามารถเบิกจาย 

ระบายอากาศ  

   6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุ
การศึกษา และรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุ
การศึกษา 

ไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว 
-มีการตรวจสอบ
ระบบบัญช ี

  

   7. บันทกึการจําหนายเอกสารที่
ชํารุดและลาสมัย 

   

   8. สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จําหนายเอกสารการสอนรุนเกา
และเอกสารการสอนทีช่ํารุด 

   

   9. สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จําหนายสิ่งพิมพที่หมดสภาพ
การใชงานและลาสมัย 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

   10.  สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
วาจางพิมพชุดวิชาพิมพซ้ํา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2547 
จํานวน  64  ชุดวชิา โดยวิธี
พิเศษ 

   

   11. ขอมูลประกอบการบริหาร
ความเสี่ยง 

   

   12. ตารางเวรดูแลความเรียบรอย    
   13. ผังการเขาออกบริเวณคลัง

พัสดุ 
   

   14. สัญญาการกําจัดแมลง    
   (เอกสารหมายเลข EDS-3.4.4)    

ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีระบบบัญชทีี่เปนไปตามมาตรฐานสากล(สํานักนายกรัฐมนตรี  สตง.) 
2. มีระบบควบคุมการจัดเก็บและเบกิ-จาย  ตามระเบียบพัสดุสํานักนายกรัฐมนตรี สตง. และระเบียบมหาวิทยาลัย   
3. มปีระมาณการสั่งพิมพเอกสารการสอนและวัสดกุารศึกษาตามหลักเกณฑ  คือ สถิตกิารลงทะเบียนเรียนของนักศึกษายอนหลัง ภาคการศกึษา  +  สถิติการจาํนายในรอบป + จํานวนคงคลังไมเกนิ 10-20% ของสถิติการใช
ในแตละชุดวชิา 

4. มีการรายงานผลการตรวจสอบบญัชีประจําปจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดกุารศกึษา 
5  มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งดานระบบงานและกายภาพ  ไดแก  การจัดแผนผังการจัดเก็บพัสดุ และแสดงเสนทางเขา-ออกบริเวณคลังพัสดุ งานดูแลพัสดุมิใหเสียหายจากปลวกและแมลงตาง ๆ  
ความเสี่ยง   หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  ความสูญเสีย  หรือเหตุการณซึ่งไมพึงประสงค ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด 

 
การบริหารความเสี่ยง  ไดดําเนินการควบคุมในเรื่องตาง ๆ  ดังนี ้

1. ดานระบบงาน 
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1.1 มีระบบบัญชีควบคุมการเบิก-จาย 
1.2 มีการควบคุมการตรวจรับและจัดเกบ็ 
1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําป 
1.4 มีคณะกรรมการควบคุมการจําหนายออกจากบัญชกีรณีเอกสารชํารุดหรือลาสมัย 

2. ดานกายภาพ 
2.1 จัดเวรดูแลความเรียบรอยภายในคลัง 
2.2 กําหนดเวลาเปด-ปดคลังพัสดุการศกึษา 
2.3 มีผังทางเขาออกและผังการจดัเก็บเอกสารฯ 
2.4 มีการกําจัดแมลงตามระยะเวลา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

5.   โครงการแนะแนว           
นัดหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์แก
นักศึกษา 
 
 
 
 

1. มีการจัดการแนะแนวใหกับนักศึกษาตามกาํหนดการและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มี (1) + การประชาสัมพันธ และรณรงคใหนักศึกษาเขารับการแนะแนว 
3. มี (2) + เอกสารประกอบการบรรยายใหกับนักศึกษา  
4. มี (3) + นักศกึษาที่เขารวมโครงการไดฝกปฏิบัตทิักษะทางการเรียน 
5. มี (4) + นักศกึษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ จากการ

บรรยายของวิทยากรในระดับมากขึน้ไป รอยละ 80 

5 1. สําเนาเอกสารนโยบายและ
มาตรการของมหาวิทยาลัย
ประจําป  2546  แผนงานการ
จัดการศกึษาอุดมศึกษา รหัส 
ก 1.22(2)  

2. เอกสารโครงการแนะแนวนดั
หมาย  

3. หนังสือขอความรวมมือศนูย
วิทยพัฒนา, ศูนยบริการ     
การศึกษา 

4. หนังสือเชิญนักศกึษาเขารวม    
โครงการ 

5. เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการแนะแนวนัดหมาย
และแบบฝกปฏิบตัิ 

6. เอกสารรายงานผลสรุป    
โครงการแนะแนวนัดหมาย 

 
 
 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.5.2) 

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

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

5 
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีการจัดการแนะแนวใหกับนักศึกษาตามกาํหนดการ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภาค  1/2546  จาํนวน  16  จังหวดั ภาคการศึกษา  2/2546  จาํนวน 10 จังหวัด 
2. มีการประชาสัมพนัธ และรณรงคใหนักศึกษาเขารวมโครงการ โดยการสงจดหมายเชิญการเขารวมโครงการถึงตัวนักศึกษาโดยตรง 
3. มีเอกสารประกอบการบรรยายใหกับนักศึกษ  1  ชดุ 
4. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติทักษะทางการเรียน ไดแก  ทักษะการอานเอกสารการสอน ทักษะการจดยอ และทักษะการทําขอสอบปรนัย 
5. มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ จากการบรรยายของวิทยากรในระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 93.38 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

6.  บทความเพื่อการแนะแนว
นักศึกษาคอลัมน “แนะแนว” 

1. มีแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนว” เปนลายลักษณอักษร 
2. มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนการผลิต 
3. มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 

4 1. แผนการผลิตบทความเพื่อการ
แนะแนวนกัศึกษา 

2. เอกสารบทความเพื่อการ 

จุดแข็ง 
-สามารถ
จัดบริการแนะ
แนว 

-เพิ่มชองทางเผยแพร
บทความแนะแนว
และใหมีการเสนอ 

5 

 4. มี (3) + มีการรายงานผล การเผยแพร  
5. มี (4) + นําการประเมินและนําผลมาใชปรับปรุงบทความใหตรงกับความ

ตองการของนกัศกึษา 

       แนะแนว “คอลัมนแนะแนว”   
      มสธ. ประจาํปการศกึษาที่   
      1-2/2546  ฉบบัมิถุนายน   
      2546 –มิถุนายน  2547 
  3.  การประชาสัมพันธบน  
       Web site 
  4.  รายงานผลการจัดทํา Web  
       page ใชเอกสาร (EDS-3.9.2) 

การศึกษาผาน
สื่อเพื่อการแนะ
แนวการศึกษา 
หลากหลาย เชน 
สิ่งพิมพ รายการ
วิทยุ โทรทัศน 
และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

แนะสิ่งที่นกัศึกษา
ตองการทราบ 

 

    
 
 
 
 
 
 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.6.2) 

จุดออน 
-ระยะเวลาออก
ขาวนานไป 3 
เดือน/ฉบบั ทาํ
ใหมีบทความได
นอยและตอง
เนนแตเรื่องการ
สอบ 

  

ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนว” เปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนการผลิต 
3. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาทราบ 
4. มีการรายงานผล การเผยแพรบทความคอลัมนแนะแนวทาง  Web Site 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

7.  รายการวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการแนะแนวการศึกษา 

 
 

1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเปนลายลักษณอักษร 
2. มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจาํภาคการศึกษา 
3. มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
4. มี (3) + มีการจัดรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมทีน่ักศึกษาจะตองปฏิบตัิ

ในแตละชวงเวลา 
5. มี (4) + นําผลการประเมินผลมาปรบัปรุง และพัฒนา 

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 

5 

    
 
 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.7.2) 

   

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจาํภาคการศกึษา จํานวนทั้งสิ้น  104  เปนรายการเกา  68  รายการใหม  36 
3. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาทราบ ทาง web site ของมหาวิทยาลัยตารางรายการ 
4. มีการจัดรายการทีส่อดคลองกบักิจกรรมนักศึกษาทีจ่ะตองปฏบิัติในแตละชวงเวลา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

8.  รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การแนะแนวการศึกษา 

1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทศันเปนลายลักษณอกัษร 
2. มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจาํภาคการศึกษา 
3. มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
4. มี (3) + มีการจัดรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมทีน่ักศึกษาจะตองปฏิบตัิ

ตามแตละชวงเวลา 

4 1. แผนการผลิตรายการวิทยุ   
โทรทัศน 

2. ตัวอยางประเด็นการผลิต     
รายการวิทยุโทรทศัน 

3. บทรายการวิทยุโทรทัศน 

จุดแข็ง 
-วัน เวลาที่
ออกอากาศเปน
เวลา ที่เหมาะสม 
-เนื้อหาสาระ 

-ควรมีการติดตาม
และประเมินผลการ
รับชมรมรายการอยาง
เปนระบบ 
-ควรมีเวลาออก 

5 

 5.     มี (4) + นําผลการประเมินผลมาปรับปรุง และพัฒนา 
 
 
 

 4. ตัวอยางตารางออกอากาศ    
(ใชเอกสารเดียวกบั           
EDS-3.72) 

5. เทป VDO รายการวิทยุ-     
โทรทัศน 

6. ปฏิทินการศึกษา 
(ใชเอกสารเดียวกบั EDS-
3.7.2) 

(เอกสารหมายเลข EDS-3.8.2) 

ของรายการให
ความรูแก        
นักศึกษา มสธ. 
และประชาชน
ทั่วไป 

อากาศที่เปนประจํา
ทุกสัปดาห 
-ควรพัฒนารายการที่
จะทําใหผูชมตดิตาม
รายการอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 

 

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทศันเปนลายลักษณอกัษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจาํภาคการศกึษา จํานวนทั้งสิ้น  12  รายการ เปนรายการใหม  12  รายการ 
3. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาทราบทาง web site ของมหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดรายการทีส่อดคลองกบักิจกรรมที่นักศึกษาจะตองปฏบิัติในแตละชวงเวลา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

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

1. มีแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษร 
2. มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
3. มี (2) + มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
4. มี (3) + มีการรวบรวมสถิติผูขอใชบริการ 
5. มี (4) + มีการรายงานผล เผยแพร ตดิตาม และประเมนิแผนปฏิบัติงาน

ประจําภาคการศกึษา 
 

4 1. แผนปฏบิัติการประจําป 
2. รายงานผลการจดัทํา web 

page "แนะแนวการศึกษา"         
ปการศกึษา 2546  และ
ตัวอยางเอกสารอิเลกทรอ
นิกส ป  2546  (ม.ค.-พ.ค. 
2547) 

3. เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม  VCD ปฐมนิเทศ        
นักศึกษาใหม (ชดุเดียวกับ 
EDS-2.1.2) 

4. สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต
ของ ศูนยรวมสถติิเว็บไทย 
http://truehits.net  

 -ควรมีการประเมิน
และนําผลมา
ปรับปรุงใหรายการ      
นาสนใจ และ
ตอบสนองความ
ตองการมากขึ้น 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-3.9.2)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
3. มีการประชาสัมพนัธใหนักศึกษาทราบ ทางสื่อ www.stou.ac.th   เอกสารการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม วีซีดีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม 
4. มีการรวบรวมสถติิการเขาเยี่ยมชมผูใชบริการประมาณเดือนละ 4,000  รายการ 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

10.  การบริการใหคําปรึกษา
ผานกระดานสนทนาและ
ไปรษณียอิเล็คทรอนิกสของ
ฝายแนะแนวการศึกษาผาน 
www.stou.ac.th 

1. มีการบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็คทรอนิกส  
2. มี (1) +การตอบคาํถามผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนกิส 
3. มี (2) +การรวบรวมสถิติผูใชบริการ 
4. มี (3) +การจําแนกเปนปญหาของนักศึกษาที่ใชบริการ  และสงให

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. มี (4)+การติดตามการใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

4 1. กระทูปญหากระดานสนทนา 
“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 มถิุนายน  2546-31  
พฤษภาคม  2547) 

4. จําแนกปญหาสงหนวยงานใน
จดหมาย(ตัวอยาง) 

-สามารถใหบริการ
ปรึกษาไดสะดวก
และรวดเร็วมากขึน้ 
-มีนักศกึษาขอรับ
บริการจํานวนมาก
ขึ้น 

-ควรมีการ
ติดตามชวยเหลอื  
นักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

5 

     (เอกสารหมายเลข EDS-3.10.2)    
       

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีการบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็คทรอนิกส  
2. มีการตอบคําถามผานกระดานสนทนาและไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
3. มีการรวบรวมสถติิผูใชบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณอีิเล็กทรอนิกส ประมาณเดอืนละ 400  ราย 
4. มีการจําแนกประเด็นปญหา (ไปรษณียอิเลคทรอนิกส)  และสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเชนสํานักทะเบียนและวัดผล และสาขาวชิา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็งที่พบ วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

11.  การบริการใหคําปรึกษา
ทางโทรศัพท 

1. มีการใหคําปรึกษาผานโทรศัพทในชวงกลางวนัและหลังเวลาราชการ 
ใหแกนักศึกษา 

2. มี(1)+มีการประชาสัมพันธการใหบริการ  

5 1.  คําสั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่  224/2547  ลงวนัที่  2  
กุมภาพนัธ  2547 

จุดแข็ง 
-นักศกึษาไดรับ
ความสะดวกและ
ไดรับ 

-ควรมีระบบ
โทรศัพทราคา
ถูกสําหรับ 

5 

 3. มี (2)+ มีการตอบคําถามและใหคําปรึกษาผานโทรศพัท โดยมีการบันทึก   
ขอมูลการรบัสาย 

4. มี(3)+การรวบรวมสถิติผูใชบริการและจาํแนกปญหาของนักศกึษา 
5. มี(4)+นักศึกษาไดรับคําตอบทนัทีรอยละ   80 

 2.  บันทึกการประชาสัมพันธ
การบริการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท 
3.  สมุดบันทึกการใหบริการ  
รับโทรศพัทของนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ นกักิจการ
นักศึกษาเปนรายบุคคล 
4.  สรุปรายงานการใหบริการ
คําปรึกษาทางโทรศัพท 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.11.2) 

การบริการนอกเวลา
ราชการ 
-ผูใหบริการมีความ
ชํานาญและมทีักษะ
ในการใหคําปรึกษา
ตามวิชาชพี 
-มีการบนัทึกสถิต ิ    
ผูขอใชบริการตาม
หลักวิชาการที่
ถูกตอง 
จุดออน 
-เปดใหบริการใน
ชวงเวลาที่
มหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
โทรศัพททาํใหมี
จํานวนผูใชบริการ
ไมมากนัก 

นักศึกษาเพือ่จะ
ไดประหยัด 
คาโทรศัพท 
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. การใหคําปรึกษาผานโทรศัพทในชวงกลางวนัและหลังเวลาราชการ ใหแกนักศึกษา ในชวงกลางวัน เวลา  12.00  น.  หลงัเวลาราชการ  เวลา  16.30-19.00  น.  และวันเสาร  เวลา  08.30-16.30  น. 
2. การประชาสัมพันธการใหบริการแกนักศึกษาทราบ ลงขาวประชาสัมพันธใหบุคลากรของ มสธ. ทราบ  เพื่อประชาสัมพนัธแกนักศึกษาตอไป 
3. การตอบคําถามและใหคําปรึกษาผานโทรศพัท โดยมีการบันทึก   ขอมูลการรับสายลงในสมุดบันทึกการใหบริการฯ 
4. การรวบรวมสถติผิูใชบริการและจาํแนกปญหาของนกัศึกษา 
5. นักศึกษาไดรับคําตอบทันทีรอยละ   80  ขึ้นไป 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

12.  การใหทุนการศึกษาแก   
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย 

1.  มีแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธผานคูมอืนักศึกษา รายการวิทยุ    
โทรทัศน สายตรง มสธ 

2.  มี (1)+สงใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหกบันักศกึษาที่ยื่นความจํานง  

4 1. แผนงานการปฏบิตัิงาน
ทุนการศึกษา 

2. คูมือนักศกึษา หนา 166-171 

จุดออน
มหาวิทยาลัยเปน
ระบบการศึกษา 

- ควรมีการติดตามผล
การดําเนินงานและ
ประเมินผลการ 

5 

      ผานสื่อตาง ๆ ในระเบียบการ จดหมาย 
3.  มี (2)+จัดทําฐานขอมูลผูขอทนุการศึกษาพรอมรวบรวมเอกสารหลกัฐาน     

ในการขอทนุการศึกษาของนักศึกษาแตละราย 

 3. ระเบียบการสมัครเปน          
นักศึกษา  หนา  198 

4. หนังสือที่ ศธ 0522.04(02)/ว 

ทางไกลมีปฏิทิน
การศึกษาไมตรง
กับทีอ่ื่นจึงทําให 

ปฏิบัติงาน  

 4.  ม ี(3)+พิจารณาตัดสินใหทุนการศึกษาตามเกณฑทีก่ําหนดไว 
5. มี (4)+ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        006  และหนงัสือที่ ศธ 
0522.04(02)/ว 005  พรอม
แบบคําขอรับทุนการศึกษา 

การปฏิบัติม ี    
ขอจํากัด 

  

   5.  ฐานขอมลูผูขอทุนการศกึษา    
   6.   สําเนาประกาศ มสธ. เรื่อง      

ผูไดรับทุนการศึกษา 
   

   7.  คําสั่ง มสธ. แตงตั้ง
คณะอนกุรรมการและ
คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

   

   (เอกสารหมายเลข EDS-3.12.2)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1.  มีแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธผานคูมอืนักศึกษา รายการวิทยุ    โทรทศัน สายตรง มสธ 
2.  มีการสงใบสมัครขอรับทุนการศกึษาใหกับนกัศึกษาที่ยื่นความจํานงทางแบบขอรับเอกสารทนุการศกึษาในระเบียบการสมัคร  ทางโทรศพัท  ทางกระดานสนทนา และหนวยงานตาง ๆ สงตอใบแจงความจํานง 
3.  มีการจัดทําฐานขอมูลผูขอทนุการศึกษาพรอมรวบรวมเอกสารหลกัฐานในการขอทนุการศกึษาของนกัศึกษาแตละราย 
4.  มีการพิจารณาตัดสินใหทุนการศึกษาตามเกณฑทีก่ําหนดไว  มีจาํนวน  34  ทนุ ทนุการศึกษา มสธ.  8  ราย 
หมายเหตุ   กองทนุกูยืมเพื่อการศึกษา การพิจารณาใหทุนการศึกษาลาชา เนื่องจากกรอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยไมตรงไปตามกาํหนดการของ สกอ. และของสถาบันการศึกษาอื่น 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

13.  มีการบริการการศึกษา
วิชาทหาร 

1.  มีการจัดบริการการศึกษาวิชาทหารใหกับนักศึกษา  
2.  มี(1)+การประชาสัมพันธใหนักศึกษา 
3.  มี (2)+การรับสมัครและสงใบสมัครและมอบตัวและฝากฝกตามความ 

4 1. ระเบียบการสมัครเปน          
นักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ป  2546 หนา  311 

 -ขยายบริการดูแลการ
ฝกในระดบัศนูยวทิย
พัฒนา 

5 

     ประสงคของนกัศึกษา 
4.  มี (3)+นักศึกษาเขารับการฝกนกัศึกษาวิชาทหาร 

 2. บัญชีรายชื่อนักศกึษาวิชา
ทหาร 

 - ควรมีติดตาม
ประเมินผลการ 

 

 5.  ม(ี4)+การตดิตามประเมินผลการดําเนินงานนักศึกษาวิชาทหาร  3. ผลการเรียนของนกัศึกษาวิชา
ทหาร 

 ดําเนินการของ        
นักศึกษาวชิาทหาร 

 

   4. หลักฐานการฝากฝก    
   5. บันทกึการสงรายชื่อ    
   6. แบบสอบถาม    
   (เอกสารหมายเลข EDS-3.13.2)    

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1.  มีการจัดบริการการศึกษาวิชาทหารใหกับนักศึกษา  
2.  มีการประชาสมัพันธใหนักศึกษา 
3.  มีการรับสมัครและสงใบสมัครและมอบตัวและฝากฝกตามความประสงคของนักศึกษา 
4.  มีนักศกึษาเขารับการฝกนักศกึษาวิชาทหาร 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

14. บริการการจัดกิจกรรม     
นักศึกษา 

1.  มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวดัละ 1 ชมรม ดําเนินการภายใตขอบังคับ
ชมรมนักศึกษา 

5 1. หนังสือรับรองการจัดตั้ง
ชมรมนักศึกษา 

 -ควรมีแผนกจิกรรม
ประจําปทีทุ่กสวน 

5 

 2.  มี (1) + มีการประชุมผูนําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง 
3.  มี (2) + การบริหารและจดักิจกรรมนักศึกษา โดยมีคณาจารยที่ปรึกษากํากบั

ดูแลและใหคําปรกึษา 

 2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ชมรมนักศึกษาปฏิบัติงาน
ประจํา  

 ที่รับผดิชอบรับรู
รวมกัน 

 

 4.  มี (3) + นักศึกษาเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและมคีณาจารยเขารวม กิจกรรม
ทุกครั้ง 

 3. ภาพถาย 
4. โครงการกิจกรรมของชมรมฯ 

   

 5.  มี(4)+มีการรายงานผลการจดักิจกรรมนักศึกษา  5. รายงานผลการจดักิจกรรม         
นักศึกษา 

   

   6. เอกสารประกอบการสัมมนา  
ผูนํา 

   

   7. บัญชีรายชื่อนักศกึษาที่เขา
รวมสัมมนา 

   

   (เอกสารหมายเลข EDS-3.14.2)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1.  มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวดัละ 1 ชมรม ดําเนินการภายใตขอบังคับชมรมนักศกึษา 
2.  มีการประชุมผูนําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง 
3.  มีการบริหารและจัดกจิกรรมนักศึกษา โดยมีคณาจารยที่ปรึกษากํากับดูแลและใหคําปรึกษา 
4.  มีนักศกึษาเขารวมกิจกรรมนักศกึษาและมีคณาจารยเขารวม กิจกรรมทุกครั้ง 
5.  มีการรายงานผลการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

15. การจัดโครงการการเรียนรู
รวมกัน  สรรคสรางชุมชน 

1.  มีแผนดําเนินโครงการ  
2.  มี (1)+การประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาเขารวมโครงการ 

5 1. แผนการดําเนินงาน 
2. ใบสมัคร 

-ขาดบุคลากร
ประจํา 

-ควรนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา 

5 

 3.  มี (2)+ มีการรบัสมัครและคัดเลอืกนักศึกษาตามเกณฑทีท่บวงมหาวิทยาลัย
กําหนด 

 3. รายงานผลการประชุม  
4. สรุปรายงานผลและภาพถาย 

 โครงการ  

 4.  มี (3)+มีการดําเนินงานตามโครงการ  5. ผลการประเมิน    
 5.  มี (4)+มีการประเมินผลโครงการ       
   (เอกสารหมายเลข EDS-3.15.2)    
  X = 4.3     

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1.  มีแผนการดําเนินโครงการ 
2.  มีการประชาสมัพันธและรณรงคใหนักศึกษาเขารวมโครงการ 
3.  มีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑที่ทบวงมหาวทิยาลัยกําหนด 
4.  มีการดําเนนิงานตามโครงการทีก่ําหนดโดยดําเนนิการจากอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา 
5.  มีการประเมินผลโครงการจากอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา 
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องคประกอบที่  6  การบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1.  การจัดบริการแนะแนว  
การศึกษาตอใน มสธ. 

1. มีแผนการดําเนินการแนะแนว 
2. มี (1) + การประชาสัมพันธใหหนวยงานและผูสนใจเขารับการแนะแนว

การศึกษาตอตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. มี (2) + การจัดสงสื่อใหกับหนวยงานตางๆ และจัดกจิกรรมแนะแนว 
4. มี (3) + มีหนวยงานและผูสนใจขอรบับริการแนะแนว 
5. มี (4) + มีการประเมินผลและปรบัปรุงการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอเปน

ประจําและสม่ําเสมอ 

4 1. แผนปฏบิัติการประจําป 
2. หนังสือการขอรับบริการ      
แนะแนวการศึกษาตอใน 
มสธ. 

3. หนังสือขอมอบสิ่งพิมพ และ     
สื่อโสตทัศนเพือ่การแนะแนว   
การศึกษา 

4. หนังสืออนุมัตบิุคลากรเขา
รวมงานแนะแนว 

จุดแข็ง 
-จัดบริการแนะ
แนวการศึกษา
ทั่วประเทศโดย
ใชส ื่อสิ่งพิมพ 
และโสตทศัน   

-พัฒนาสื่อทางไกล 
ใหไดถึง
กล ุมเปาหมายเพื่อการ  
แนะแนวการศึกษา 

5 

       
   (เอกสารหมายเลข EDS-6.1.2)    

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. มีแผนการดําเนินการแนะแนว 
2. มีการประชาสัมพนัธใหหนวยงานและผูสนใจเขารับการแนะแนวการศึกษาตอตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. มีการจัดสงสื่อใหกับหนวยงานตางๆ และจดักิจกรรมแนะแนวโดยมีการสงสื่อ 
4. มีหนวยงานและผูสนใจขอรับบริการแนะแนวที่หลายหนวยงาน  เชน  บริษัทจงสถิตย มนีักศึกษา 88  คน 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

2. บทความทางวชิาการใน
ขาวเมืองทองธาน ี

1. มีแผนการผลิตบทความบริการทางวิชาการแกสังคมหนังสือพิมพเมอืง
ทอง-ธานีเปนลายลักษณอักษร 

2. มี (1) + ดําเนินงานตามแผนที่กาํหนดไว 

3 1. แผนการปฏิบัติงาน 
2. บทความที่ลงในขาวเมือง  
ทองธานี (มิ.ย.-ธ.ค. 2546) 

จุดแข็ง 
-เปนชองทางการ
เผยแพรผลงาน 

-ควรมีการประเมิน
และปรับปรุง 

4 

 3. มี (2) + มีการเผยแพรในหนังสือพมิพเมืองทองธาน ี
4. มี (3) + มีการประเมินผล 
5. มี (4) + มีการปรบัปรุง และพัฒนาบทความใหมีเนื้อหาหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น 

        ทางวิชาการสู
ประชาชน 
จุดออน 
การเผยแพรอยู
ในเขตจังหวัด
นนทบุรี และ
เปนเรื่องของ
บริษัทบางกอก
แลนด 

  

   (เอกสารหมายเลข EDS-6.2.2)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. มีแผนการผลิตบทความบริการทางวิชาการแกสังคมหนังสือพิมพเมอืงทอง-ธานีประจาํเดือนตลอดป 12 บทความ เปนลายลักษณอักษร 
2. มีดําเนินงานตามแผนทีก่ําหนดไว  
3. มีการเผยแพรในหนังสือพิมพเมืองทองธานี จํานวน 6 ฉบับ 
หมายเหตุ  บริษทัเจาของหนังสือพมิพหยุดการดําเนนิงานเพื่อปรับปรงุการนําเสนอ 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

3.  จํานวนครั้งทีบุ่คลากรของ
สํานักบริการการศึกษาที่ไป
ใหบริการวิชาการ/วิชาชีพโดย
การเปนวิทยากร ผูทรงคุณวฒุิ 
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
ใหกับหนวยงานทัง้ภายในและ
ภายนอก 

1. มีบุคลากรในสํานกับริการการศึกษาออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ นอย
กวา  5  ครั้ง 

2. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชพี จํานวน 5-9  ครั้ง 
3. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชพี จํานวน 10-14 ครั้ง 
4. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชพี จํานวน 15-19  ครั้ง 
5. บุคลากรออกไปใหบริการวิชาการ/วิชาชพี จํานวนเกนิ 20  ครั้ง 

4 1. หนังสือขออนุญาตให
บุคลากรเปนวิทยากรหรือ
ชวยงานวิชาการจาก
หนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

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

ควรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหสามารถ
ออกไปใหบริการ
วิชาการวชิาชพีแก
สังคมมากขึ้น 

5 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

    จุดออน   
    -จํานวนบุคลากร

ที่ออกไป
ใหบริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
แกสังคมนอย 

  

    -บุคลากรมภีาระ
งานประจาํใน
ปริมาณมากจน
ไมสามารถไป
ปฏิบัติหนาที่
ดานนีไ้ดบอย 

  

   (เอกสารหมายเลข EDS-6.3.1)    
       X =   3.7      

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
 สํานักบริการการศึกษาไดอนุมัติจดัสงบุคลากรไปใหบริการวิชาการ/วชิาชีพ โดยการเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการวชิาการ/วิชาชพี  ใหกับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก  จํานวน  18 ครั้ง 
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องคประกอบที ่ 7    การสงเสริมและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1.  กิจกรรมการสงเสริมและ
ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

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

5 1. บันทกึจากหนวยงาน
สวนกลางของมหาวิทยาลัย
ที่เชิญใหสํานักบรกิาร       
การศึกษารวมจัดกิจกรรม
ตามโอกาสวนัสําคัญและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาง ๆ   

2. บันทกึเชิญหนวยงานใน
กลุมเดียวกันประชุมวาง
แผนการจดักิจกรรม 

3. เอกสารรายละเอียดการจัด
กิจกรรม 

4. บันทกึแจงสรุปคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม 

5. ภาพถายการจัดกิจกรรม 

จุดแข็ง 
เปนหนวยงานที่
มีบุคลากรทั้ง   
ขาราชการและ
ลูกจางจํานวน
มากที่เปนกําลัง
ในการชวยจัด  
กิจกรรม 

 5 

       
   (เอกสารหมายเลข EDS-7.1.2)    
      X = 5     
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
ตัวบงชี้  :  กิจกรรมการสงเสริมและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
สํานักบริการการศึกษาไดจดักิจกรรมการสงเสริมและทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม  ดังนี ้
1.  กจิกรรมประเพณีการลอยกระทง  เมื่อวันที ่   28   พฤศจิกายน  2546  โดยไดจัดขบวนแหนางนพมาศและกระทงเขาประกวดในโอกสที่มหาวิทยาลัยจดังานประเพณีการลอยกระทง 
2.  กจิกรรมวันสงกรานตอนุรักษวฒันธรรมไทย ประจําป  2547  โดยจัดกิจกรรม  2  กจิกรรม  คือ 
 2.1  เปนหนวยงานประธานกลุมจดัขบวนแหสงกรานตเขาประกวดในโอกาสที่มหาวทิยาลัยจัดงานสงกรานตอนุรักษวฒันธรรมไทย เมื่อวันที่  8  เมษายน  2547 
 2.2  จัดรดน้ําดาํหัวบุคลากร อาวุโสของสํานักบริการการศึกษา เมื่อวันที่  8  เมษายน  2547 
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องคประกอบที ่ 8    การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

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
งบประมาณประจาํป  
2546, 2547 (ดูจาก        
EDS-1.3.1) 

2. เอกสารการตัดยอดเงิน 
3. เอกสารแบบรายงานผลการ

ใชจายเงินงบประมาณราย
เดือน 

4. เอกสารแสดงการ
ตรวจสอบความถกูตองการ
ตัดงบของกองคลงั 

5. บันทกึเสนอเรื่องขออนุมตัิ
โอนเงินใชตางโครงการ
ตางกิจกรรม 

6. รายงานการประชมุ
ผูบริหารสํานักและ
คณะกรรมการประจําสํานัก 
ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวม
ในการบริหารงานของ
บุคลากรทั้งในระดับ          
ผูอํานวยการ สํานกั       
รองผูอํานวยการ หัวหนา
ศูนย/ฝายและหัวหนางาน  

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

1.  มหาวิทยาลัยควร
ตองพัฒนาระบบ
การเงินและบัญชทีี่จะ
สามารถทําให
หนวยงานมีขอมูล
ทางการเงินของตน
อยางเปนปจจบุัน 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

(ดูจาก EDS-1.2.1) 
7. เอกสารแผนปฏิบตัิการ   

ประจําป 2546  และ 2547  
ซึ่งมีการระบุการกําหนด 
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม 
(ดูจาก  EDS-1.2.1) 

8. เอกสารรายละเอียดการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการรบับริการ 
(ดูจาก EDS-3.5.2 และ 
EDS-3.3.4) 

   (เอกสารหมายเลข EDS-8.1.1)    
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
ตัวบงชี้    ความสาํเร็จในการดําเนินการบริหารและการจัดการ 
1. ดําเนินการควบคมุและบริหารงบประมาณและการใชจายเงินใหเปนไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกาํหนด ดังนี้ 

1.1   ตรวจสอบความถูกตองการเสนอขออนุมัติเบิกจายของแตละกิจกรรมโครงการแลวตัดงบประมาณ จาํนวน  6  โครงการ รวมทั้งสิ้น  1,308  ครั้ง 
1.2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป จาํนวน  11  ครั้ง  คือ  การใชจายเงินเดือนมถิุนายนถึงธันวาคม  2546  และเดือนมกราคมถงึเมษายน  2547 
1.3. ตรวจสอบความถกูตองการตดังบประมาณของกองคลังวาตัดงบประมาณถูกตองตามรายการการเบิกจายของสํานักหรือไม จํานวน  7  ครั้ง 

2. จัดประชุมผูบริหารสํานักและประชมุคณะกรรมการประจําสํานัก ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรท ั้งในระดับผ ูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานกั หัวหนาศูนย/ฝาย 
        หัวหนางานและผูปฏิบตัิงานดงันี้ 

2.1  จัดประชุมผูบริหารสํานัก จํานวน  27  ครั้ง 
2.2  จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก  จาํนวน   7   ครั้ง 
2.3  จัดประชุมศนูย/ฝาย จํานวน  190  ครั้ง 

        2.4  จัดประชุมบุคลากร รวม จํานวน  3   ครั้ง   
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3.  จดัทําแผนปฏบิัติการประจําป  2547  ซึ่งไดระบุการกําหนดตวัชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานแตละกิจกรรม  ดังนี ้
 

กิจกรรม/งาน ตัวชี้วัด 
1.  กจิกรรมสารบรรณและธุรการสาํนักบริการการศกึษา 1.1  จํานวนเรื่อง/ครั้งในการใหบริการและอํานวยการในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

1.2  ใหบริการและอํานวยการในการดําเนินงานของสํานักดวยความถูกตองและรวดเร็ว 
2.  งานบริการการศึกษาทางไปรษณยี 2.1  การบริการการศึกษาทางไปรษณียใหแกนักศึกษา/ผูเรียนและหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก   

       มหาวทิยาลัยไดตามเปาหมายทีก่ําหนดไว 
3.  กจิกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3.1 จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน  1  ครั้ง 

3.2 บัณฑิต ป.ตรี  ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร  จาํนวน 16,206  คน 
3.3 บัณฑิต ระดบับณัฑิตศึกษาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 932  คน 
3.4 ดําเนินการจดังานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไดแลวเสร็จ ตามแผนฯ ที่กําหนดไว 

4.  บริการแนะแนวการศึกษา (ปฐมนิเทศ  แนะแนว ชมรม) 4.1 จัดกิจกรรมบริการนักศึกษา  ปฐมนิเทศ แนะแนว ชมรม  ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ   
4.2 จัดกิจกรรมบริการนักศึกษา ปฐมนเิทศนักศึกษา แนะแนว  ชมรม ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  ที่สามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงคของการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ปการศึกษา  2547 
4.3 ผลิตสื่อตาง ๆ  สําหรับแนะแนวการศึกษา ไดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
4.4 นักศึกษาที่เขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ไดรับความรูความเขาใจในระบบการศกึษาทางไกลและ   

วิธีการศึกษาดวยตนเองในระดบัมาก รอยละ 75 
5.  งานจัดการสอนเสริม 5.1   จัดบริการการสอนเสริมในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

5.2   จัดบริการสอนเสริมในแตละภาคการศึกษาตามแผนฯ ที่กําหนดไว 
6.  งานจัดฝกปฏบิัติเสริมทักษะชุดวิชา 6.1    จาํนวนนักศกึษาที่เขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

6.2    จดัฝกปฏิบตัิเสริมทักษะชดุวชิาไดตามเปาหมายที่กําหนด 
6.3    นักศกึษาที่เขารับการฝกปฏิบตัิเสริมทักษะมีคะแนนสอบผานไมต่ํากวาเกณฑ 60% ของ 60 คะแนน 

7.  กจิกรรมทุนการศึกษาของนักศึกษา  กองทนุการศกึษา มสธ.  
 
4.  ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในกิจกรรมตอไปนี ้

4.1 กิจกรรมการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกบันักศึกษา จาํนวน  13  ชุดวิชา  ดังนี ้
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร   :  ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   :  ชุดวิชาเคมีและจุลชีววทิยาของอาหาร 
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- สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  :  ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตวเคีย้เอื้อง 
: ชุดวิชาการจดัการการผลิตธัญพืชและพชือาหารสัตว 
:  ชุดวิชาการจัดการการผลิตไมผลและผกั 
:  ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร   :  ชุดวิชาการสรางสรรคและผลิตสิ่งโฆษณา 
:  ชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ 
:  ชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ 

- สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  :  ชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมลู 
:  ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ 
:  ชุดวิชากระบวนการพิมพพื้นนนูและพืน้ราบ 

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร   :  การประเมินการจัดฝกปฏบิัติการพยาบาลสําหรับนกัศึกษาหลักสูตรการพยาบาลศาสตร 
4.2 กิจกรรมการสอนของอาจารยสอนเสริมประจําภาคการศึกษาที่  2/2546 
4.3 กิจกรรมบริการของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก 

• การใหบริการรับ-สงหนังสือราชการภายใน 
• การใหบริการรับ-ฝากสงไปรษณียภณัฑทางราชการ 
• การใหบริการรับ-ฝากสงไปรษณียภณัฑสวนตวั 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

2.  การพฒันาขอมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

1. จัดรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการตดัสินใจ 
2. มี(1)+นําขอมูลที่รวบรวมไดมาจดัทาํเปนสารสนเทศ 
3. มี(2)+สามารถสืบคนสารสนเทศได 
4. มี(3)+นําขอมูลจากฐานขอมลูไปใชในการบริหารและตัดสินใจ 
5. มี(4)+มีการปรบัปรุงฐานขอมูลสารสนเทศใหทันสมยัอยูเสมอ 
 

4 สารสนเทศงานในความ
รับผิดชอบของ  
-ศูนยบริการการศกึษาประจํา
ภูมิภาค 
-ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณีย (ตัวอยาง) 
-ฝายแนะแนวการศึกษา 
ซึ่งสามารถเขาสืบคนไดทีศู่นย/
ฝาย 

จุดแข็ง 
-หนวยงาน
สามารถจัดทาํ
สารสนเทศได
เองและนําไปใช
ในการตัดสินใจ
ในการ
ดําเนินงาน 

-มีการเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศแตละศูนย
ฝายถึงกันได 
-มีการนําขอมูลไปใช
ในการตัดสินใจใน
การดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-8.2.1)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. จัดรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการตดัสินใจ 
2. มีการนําขอมลูที่รวบรวมไดมาจดัทาํเปนสารสนเทศ 
3. สามารถสืบคนสารสนเทศได 
4. มีการนําขอมลูจากฐานขอมลูไปใชในการบริหารและตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

3.  การสื่อสารภายในองคกรที่
ดี 

1. มีการเผยแพรขาวสาร/ขอมูลสารสนเทศตาง  ๆ  ที่จําเปนและเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 

2. มี(1)+มีการประชมุรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

3. มี(2)+บุคลากรในหนวยงานมีโอกาสแสดงความเห็นในเรื่องการบริหาร
และขอเสนอแนะในการพัฒนาหนวยงาน 

4. มี(3)+บุคลากรในหนวยงานมีโอกาสรับรูการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 
5. มี(4)+หนวยงานจดัใหมีชองทางการสื่อสารภายในองคกรดวย รูปแบบและ

วิธีการที่หลากหลาย 

5 1. แฟมจัดเกบ็เอกสารที่เวียน
เรื่องแจงบุคลากรทราบ 

2. ปายประกาศและ
ประชาสัมพันธขาวสาร
ขอมูลประจําสํานกั 

3. รายงานการประชมุ            
ผูบริหารสํานัก 

4. รายงานการประชมุของ
ศูนย/ฝายตาง ๆ  หรือ
หนังสือเวียนนัดประชุม 

5. บัญชีรายชื่อบุคลากรที่เขา
รวมประชุมผูบริหารพบ
บุคลากร 

 -เพิ่มชองทางการ
สื่อสารภายในองคกร
ในรูปของการจัดทํา 
Web  ทีบุ่คลากร
สามารถเขาไปดไูด 
  
 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-8.3.1)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
สํานักบริการการศึกษามกีารสื่อสารภายในองคกร  ดังนี้ 
1.  เวียนแจงเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนขาวสารขอมลูตาง ๆ  แกบุคลากร      
2.  จดัประชุมผูบริหารประจําสํานกัเพื่อปรึกษาหารอืการดาํเนินงานของสํานัก   
3.  จดัประชุมบุคลากรภายในแตละศูนยฯ/ฝาย เพือ่ปรึกษาหารอืการปฏิบัติงานของศนูย/ฝาย    
4.  จดัทําบอรดประจําหนวยงานเพือ่ปดประกาศ ประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ  ใหบุคลากรรับทราบ 
5.  เวียนแจงรายงานการประชุมผูบริหารสํานักทุกครัง้ที่มีการประชุมเพื่อใหบุคลากรไดรับรูการตัดสินใจในการบริหารงาน 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

4.  การพฒันาบุคลากรภายใน
หนวยงานที่เหมาะสม 

1. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 

2. มี(1)+แผนการพฒันาบุคลากรในเรื่องที่มีความจําเปนตอหนวยงาน 
3. มี(2)+การดาํเนินงานตามแผนการพฒันาบุคลากร 
4. มี(3)+การจัดเกบ็ขอมูลบุคลากรทีไ่ดรับการพัฒนาทกุคน 
5. มี(4)+การติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาบุคลากรเพือ่กําหนดทิศ

ทางการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 

4 1. เอกสารแบบเสนอแผนการ
ขอรับทนุกองทุน มสธ. 12 
ป ประจําป  2547 

2. แบบการขอรบัทนุกองทนุ 
มสธ.  12  ป ของศูนย/ฝาย
ตาง ๆ ประจําป 2547 

3. เอกสารการดําเนนิการตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัตทิุน
จากกองทุน มสธ.  12  ป 
ประจําป  2546 และ 2547   

4. เอกสารขอมูลการสง
บุคลากรเขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ  

จุดออน 
-ยังไมมีการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
แผนการพัฒนา
บุคลากรเพือ่นํา
ผลไปใชกําหนด
ทิศทางการ
พัฒนาบุคลากร 

ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-8.4.1)    
      X = 4.3     

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
สํานักบริการการศึกษามกีารพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานอยางเหมาะสม  โดย 
1. กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกบัวิสัยทัศนหรือวตัถุประสงคของสํานัก  ดังนี ้

1.1 พัฒนาความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 
1.2 พัฒนาจิตสํานึกในการใหบริการและการพัฒนาจริยธรรม 
1.3 พัฒนาระบบการใหบริการใหจูงใจและทั่วถึง 
1.4 พัฒนาองคกรไดแก โครงสรางการบริหารงานและการจัดการอาคารสถานที่ใหเหมาะสม 
1.5 พัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมและสอดคลองกบัการปฏิบัติงาน 
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2. จัดทําโครงการพฒันาบุคลากรเสนอขอรับทุนจากกองทุน มสธ.  12  ป 
2.1 การพัฒนาบริการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาเพือ่สูสากล 
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานเลขานุการสํานักบริการการศึกษา 
2.3 การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษา 
2.4 การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ 
2.5 การสัมมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดสงสื่อการสอนสําหรับการประกันคณุภาพงานบริการดานวัสดุการศึกษา 
2.6 การพัฒนาบริการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษามุงสูความเปนเลิศ 

3. ดําเนินการโครงการตามทีไ่ดรับอนมุัติ  2  โครงการ  คือ 
3.1 การพัฒนาบริการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาเพือ่สูสากล   โดยสงบุคลากรฝายแนะแนวการศึกษา  จํานวน  8  คน  ไปศกึษาดูงาน ณ  ประเทศสิงคโปร  ระหวางวนัที่  24 พ.ย.-1 ธ.ค. 46 
3.2 จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดสงสื่อการสอนสําหรบัประกันคุณภาพงานบริการดานวสัดุการศึกษา สําหรับบุคลากรศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย  จํานวน  33  คน  ระหวางวันที ่14-16        

พ.ค. 47 
4.  สงบุคลากรเขารับการอบรมในหวัขอเรื่อง  ที่มีความจําเปนตอหนวยงาน และการปฏิบตัิงานของบุคลากร จํานวน   41  คน    
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องคประกอบที ่ 9  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1.  การจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดที่สอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน 

1. มีการจัดทาํแผนการขอรับการจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดประจําปจาก
มหาวิทยาลัย 

2. มี(1)+สอดคลองกบัพันธกิจ วัตถปุระสงคของหนวยงาน 
3. มี(2)+นํางบประมาณไปใชดําเนินงานตามแผนการขอรับจัดสรร

งบประมาณ 
4. มี(3)+มีการรายงานผลการใชงบประมาณ 
5. มี(4)+มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณของหนวยงาน 

5 1. เอกสารรายละเอียดคําขอ
งบประมาณประจาํป 2546 
และประจําป 2547 (ดจูาก 
EDS-1.3.1) 

2. เอกสารพัฒนาระบบงาน
สํานัก (ดูจาก EDS-1.1.1) 

3. เอกสารแสดงการใช
งบประมาณ 

4. เอกสารรายงานผลการใช
งบประมาณ 

5. เอกสารสรุปการ
ประเมินผลการใช
งบประมาณป 2546 

 

 1. นําผลการ
ประเมินการใช
งบประมาณไป
ใชในการจัดทาํ
แผนการขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณใน
ปถัดไป 

 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-9.1.1)    
      X = 5     

ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
สํานักบริการการศึกษาไดมีการดําเนินการเกี่ยวกบัการเงินและงบประมาณ  ดังนี ้
 1.  จดัทํารายละเอยีดคําของบประมาณเงินรายไดประจําป  2547  สําหรบัใชในการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการประจาํป 2547    
 2.  ใชงบประมาณในการดําเนินงานของสํานักโดยมีการตัดงบประมาณ          
 3.  รายงานผลการใชงบประมาณตามแผนงานปฏิบัตกิารประจาํป    คือ 

- การใชงบประมาณเดือนมถิุนายน-ธันวาคม  2546  และ 
- การใชงบประมาณเดอืนมกราคม-เมษายน  2547 

4.  จดัทําสรปุประเมินผลการใชงบประมารในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการป  2546 
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องคประกอบที ่ 10  การประกนัคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

1.  ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ภายในสํานัก 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมและอนุกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในและมกีารประชุมคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการประกนั
คุณภาพ          การศึกษาภายในสํานัก 

2. มี(1)+มีการจัดทําคูมือ เอกสารเพือ่การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
3. มี(2)+มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก 
4. มี(3)+มีการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของสํานักเปนประจําทกุป 
5. มี(4)+มีการเผยแพรผลการประเมนิใหบุคลากรในหนวยงานทราบ และ   

นําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบอยางตอเนือ่ง 

5 1. หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

2. คูมือการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3. รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา  2545   
(1 มถิุนายน  2545 ถึง 31 
พฤษภาคม  2546) 

4. บันทกึแจงรายชื่อ
คณะกรรมการผูตรวจและ
กําหนดวนัตรวจ 

5. บันทกึเวียนแจงรายงานผล
การประเมินตนเองให
บุคลากรทราบ 

6. รายงานการประชมุ
คณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการ 

จุดแข็ง 
-มีการประชุม
คณะกรรมการ
และ
อนุกรรมการซึ่ง
ทําใหไดรับ
ขอเสนอแนะที่
เปนประโยชน
ในการประกนั
คุณภาพและการ
พัฒนางาน 
-บุคลากรให
ความรวมมือใน
การดําเนินงาน
การประกนั
คุณภาพจาก
ศูนย/ฝาย 
-หนวยงานให
ความสําคัญกับ
เรื่องการประกนั
คุณภาพโดยได
จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานดาน

 5 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

การประกนั
คุณภาพ
การศึกษาของ
หนวยงาน
ภายนอก 

   (เอกสารหมายเลข EDS-10.1.1)    
 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักในรอบการดําเนินงาน  1  มิถนุายน  2545  ถึง  31  พฤษภาคม  2546  ตอทีป่ระชุมผูบริหารสํานักบรกิารการศึกษา และคณะกรรมการประจําสํานักบริการ
การศึกษา 

2. จัดทําคูมอืการประกันคุณภาพสําหรับการรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2545 (1  มถิุนายน  2545-31  พฤษภาคม  2546) 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2546 (1  มิถุนายน 2546-31  พฤษภาคม  2547) 
4. จัดใหมีการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของสํานักในรอบการดาํเนินงาน  1  มิถุนายน  2545  ถึง  31  พฤษภาคม  254 
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจาํป  2546 (รอบการดาํเนนิงาน   1  มถิุนายน  2546-31  พฤษภาคม  2547)  โดย 

-  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ     
-  จัดประชุมคณะกรรมการฯ     
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

2.  กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการประกนัคุณภาพ   
การศึกษาภายใน 

2. มี(1)+มีการดาํเนินงานตามอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบที่กาํหนด 
3. มี(2)+มีการจัดทํารายงานสรุปการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา

ของหนวยงาน 
4. มี(3)+มีการเผยแพรผลการประเมนิใหบุคลากรในสาํนักทราบ 
5. มี(4)+มีการนาํผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกลไกการประกัน      

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

4 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
สํานัก 

2. คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการประกัน      
คุณภาพ 

3. รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับสํานัก 

4. รายงานการประชมุ            
ผูบริหารสํานัก 

5. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานัก 

6. หนังสือเวียนแจงผลการ
ประเมินแกศูนย/ฝาย 

 มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงกลไกการ
ประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-10.2.1)    
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ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 

1. เสนอเรื่องใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับสํานกั ประจําป  2545  จาํนวน  9  ราย  คือ 
1.   ผูอํานวยการสํานักบริการการศกึษา 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.   ออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนกุรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาเพือ่ดาํเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและดําเนินการตาง ๆ  เพือ่ใหเกิดความพรอมในการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
3.   จัดประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัสํานักและคณะอนุกรรมการ   
4.   จัดทาํรายงานสรุปการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป  2546 
5.   เวียนแจงผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในใหบุคลากรทราบ 
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ตัวบงชี้ เกณฑประเมิน ผลการ
ประเมิน 

หลักฐาน/แหลงขอมูล จุดออน/จุดแข็ง
ที่พบ 

วิธีทําใหดีขึ้น เปาหมายการ
ประเมินในปถัดไป 

3.  หนวยงานมีผลการ
ประเมินตนเองดขีึ้นในป
ถัดไปหรือมีการปรับเกณฑ
การประเมินใหสูงขึ้นในแตละ   
ตัวบงชี้ 

1. ต่ํากวารอยละ  10 
2. รอยละ  10-19 
3. รอยละ 20-29 
4. รอยละ 30-39 
5. ตั้งแตรอยละ 40  ขึ้นไป 

5 1. รายงานการประเมินตนเอง
ประจําป  2545 

2. รายงานการประเมินตนเอง
ประจําป  2546 

  5 

   (เอกสารหมายเลข EDS-10.3.1)    
      X = 4.7     

 
ผลการดาํเนนิงานรายตัวบงชี้  มีดังนี้ 
1. หนวยงานมีผลการประเมินตนเองดขีึ้นในปถัดไป  12  ตัวบงชี ้ ไดแก  2.4  การสอนเสริมโดยการนัดหมาย  2.7  การฝกปฏบิัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาปริญญาตรีอยางมีประสิทธิภาพ  3.3  บริการไปรษณียมหาวิทยาลัย

ใหกับผูรับบรกิารไดอยางมปีระสิทธิภาพ  3.5   โครงการแนะแนวนัดหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์แกนกัศึกษา    3.6  บทความเพื่อการแนะแนวนักศึกษาคอลัมน "แนะแนว"  3.7  รายการวทิยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนว           
การศึกษา   3.8  รายการวิทยุโทรทศันเพือ่การแนะแนวการศึกษา  3.10  การบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็คทรอนิกสของฝายแนะแนวการศึกษาผาน www.stou.ac.th  7.1  กิจกรรมการ       
สงเสริมและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  9.1  การจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  10.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสํานัก 

2. หนวยงานมีการปรับเกณฑการประเมิน  4  ตัวบงชี ้ ไดแก  2.7  การฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาปริญญาตรีอยางมปีระสิทธิภาพ  3.1  การจดัสงสื่อใหกับนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่มทีี่อยูนกัศึกษาและ
เอกสารการสอนครบพรอมที่จะสงได  3.3  บริการไปรษณียมหาวทิยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  3.4  งานพัสดุการศึกษาการบริหารพัสดุการศึกษาตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานมีการเพิ่มตัวบงชี้ขึ้น  8  ตัวบงชี้  คือ  1.3  รอยละของผลงานที่ทาํไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  2.8 การจัดฝกปฏบิัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา               
พยาบาลศาสตร   ณ  ศนูยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศนูยบริการการศึกษาจังหวดัไดอยางมีประสิทธิภาพ  2.9 การจดัฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ                  
2.10 จัดสัมมนา/ประชุมอาจารยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 3.11  การบรกิารใหคําปรึกษาทางโทรศพัท  8.1  ความสําเร็จในการดําเนินการบริหารและจดัการ  8.2   การพัฒนาขอมลูสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ                     
10.3  หนวยงานมผีลการประเมินตนเองดีขึ้นในปถัดไปหรือมกีารปรบัเกณฑการประเมินใหสูงขึ้นในแตละตัวบงชี ้

4. สรุปผลการประเมิน คิดเปนรอยละ  48.5   
 
หมายเหตุ  มีการลดตัวบงชี้  2  ตวั  เนื่องจากนโยบายมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดปฐมนิเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และการปฐมนิเทศสาขาวชิาผานดาวเทียม โดยที่มหาวิทยาลยัใหจัดทําเปนวีซีดีแทน 
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6.  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี ้
 

องคประกอบและตัวบงชี้ 
ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

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

     

ตัวบงชี้ที่  1  วสิัยทัศน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงคที่สอดคลองระหวางกัน 

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  2  แผนปฏิบัติการ         
ประจําปที่ชวยใหการดําเนินงานเปนไป
อยางตอเนือ่งและสะทอนความเปนจริง 

4 4 - ควรปรับเกณฑขอ 5 ใหมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ในปถัดไป 

- 

ตัวบงชี้ที่  3  รอยละของผลงานที่ทํา
ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 

5 1 - หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรมีปรากฎ 1 รหัสกิจกรรม 
(คือ กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ) จาก 6 รหสักิจกรรม    
คิดเปน  16.67% จึงประเมินใหระดับ 1 

- ในปหนาขอใหสํานักฯ เก็บ
ขอมูลแผนการดําเนินงาน
เทียบกับผลการดําเนินงาน
ใหเปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจนตามเกณฑของศูนย
ประกันฯ 

คะแนนเฉลี่ย X = 4.33 X= 3.00    
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

องคประกอบที ่ 2  :  การเรียนการสอน      
ตัวบงชี้ที่  1  การจัดปฐมนิเทศ       

นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด 

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  2  การจัดปฐมนิเทศ        
นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร 

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  3  การจัดสอนเสริมประจํา
ภาค การศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพ 

5 4.50 - จากหลักฐานและการสัมภาษณเพิ่มเติมมีเพียงการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยไมปรากฎการประเมินผล
กระบวนการจดัสอนเสริม 

- - 

ตัวบงชี้ที่  4  การจัดสอนเสริมโดย
การนัดหมาย 

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  5  การจัดสอนเสริมใน
เรือนจํา 

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  6  การจัดสอนเสริมทางกล
ผานดาวเทียม 

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  7  การจัดกิจกรรมฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5 4.50 - จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน 

- - 
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่  8  การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ณ  ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการ
การศึกษาจังหวดัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5 4.50 - จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน 

- - 

ตัวบงชี้ที่  9  การจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5 4.50 - จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน 

- - 

ตัวบงชี้ที่  10  จัดสัมมนา/ประชุม
อาจารยสาขาวชิาพยาบาลศาสตร 

5 4.50 - จากหลักฐานและสัมภาษณเพิ่มเติมไมสามารถพิสูจนเรือ่ง
การนํามาปรับปรุงไดชัดเจน 

- - 

คะแนนเฉลี่ย X = 4.50 X= 4.25    

องคประกอบที ่ 3  :  การบริการนักศึกษา      
ตัวบงชี้ที่  1  การจัดสงสือ่ใหกับ         

นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่มี
ที่อยูนักศึกษาและเอกสารการสอนครบ
พรอมที่จะสงได 

4 4 -  การดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน ประเมินผลเพื่อประมวลปญหา
ทั้งหมดแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพือ่ปรับปรุงการ
จัดสงสื่อใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

- 
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่  2  การจัดสงสือ่ให          
นักศึกษาในกรณีที่เปนปญหาในเรื่อง
การลงทะเบียนหรือเอกสารการสอนการ
สอนไมเสร็จตามกําหนด 

4 4 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  3  บริการไปรษณียภายใน
มหาวิทยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

5 5 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  4  งานพัสดุการศึกษา การ
บริหารพัสดุการศึกษาตามระเบียบอยาง
มีประสิทธิภาพ 

4 4 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  5  โครงการแนะแนว      
นัดหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา 

5 5 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - เกณฑการประเมินขอ 5 ควร
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากการ
แนะแนวโดยนัดหมายที่ชัดเจน 

- 

ตัวบงชี้ที่  6  บทความเพื่อการ     
แนะแนวนักศึกษาคอมลัมน “แนะแนว” 

4 4 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - พิจารณาบทความเสริม
วิชาการบัณฑิตศึกษาดวย 

- 

ตัวบงชี้ที่  7  รายการ
วิทยุกระจายเสยีงเพื่อการแนะแนว
การศึกษา 

4 4 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - ควรใหมีการประเมินและนํา
ผลมาปรับปรุงพัฒนา 

- 
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่  8  รายการวิทยุโทรทัศน
เพื่อการแนะแนวการศึกษา 

4 4 - ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑของหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  9  สื่ออิเล็กทรอนิกส      
หัวขอ “แนะแนวการศึกษา” บน 
www.stou.ac.th 

4 4 - ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  10  การบริการให              
คําปรึกษาผานกระดานสนทนาและ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝาย         
แนะแนวการศึกษาผาน www.stou.ac.th 

4 4 - ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  11  การบริการให             
คําปรึกษาทางโทรศัพท 

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

- 

ตัวบงชี้ที่  12  การใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

4 4 - ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน - - 

ตัวบงชี้ที่  13  มีการบริการการศึกษา
วิชาทหาร 

4 4 - ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน - - 



 -9-

 
องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่  14  บริการการจัดกจิกรรม
นักศึกษา 

5 5 - ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน - ในปหนาขอใหปรับเกณฑขอ 
5 ใหเปนเชิงคุณภาพซึ่งไดเคย
เสนอไวเมือ่ปที่แลว 

- 

ตัวบงชี้ที่  15  การจัดโครงการการ
เรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 

5 5 - ดําเนินการไดตามเกณฑหนวยงาน - - 

คะแนนเฉลี่ย X = 4.33 X= 4.33    

องคประกอบที ่ 6  :  การบริการวิชาการ/
วิชาชีพแกสังคม 

     

ตัวบงชี้ที่  1  การจัดบริการแนะแนว
การศึกษาตอใน มสธ.  

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  2  บทความทางวิชาการใน
ขาวเมืองทองธานี  

3 3 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

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

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

คะแนนเฉลี่ย X = 3.67 X= 3.67    
 
 

 
องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

องคประกอบที ่ 7  :  การสงเสรมิและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     

ตัวบงชี้ที่  1  กิจกรรมการสงเสริม
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

5 3 - จากหลักฐานและการสัมภาษณยังไมสามารถพิสูจนไดวามีผูเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ  ถึง รอยละ 80 

- - 

คะแนนเฉลี่ย X = 5.00 X= 3.00    

องคประกอบที ่ 8  :  การบริหารและการ
จัดการ 

     

ตัวบงชี้ที่  1  ความสําเร็จในการ
ดําเนินการบริหารและจัดการ  

5 5  - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  2  การพัฒนาขอมูล      
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  3  การสื่อสารภายใน    
องคกรที่ดี  

5 5 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่  4  การพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงานที่เหมาะสม  

4  4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

คะแนนเฉลี่ย X = 4.50 X= 4.50    
 
 

 
องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

องคประกอบที ่ 9  :  การเงินและ           
งบประมาณ 

     

ตัวบงชี้ที่  1  การจัดสรรงบประมาณ
เงินรายไดที่สอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน  

5 5 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง ระดับ 5 ในปหนาขอใหเพิ่มตัวบงชี้เรื่อง 
“การใชงบประมาณ” จะชวยให
ครบวงจรขององคประกอบนี้ 

- 

คะแนนเฉลี่ย X = 5.00 X= 5.00    

องคประกอบที ่ 10  :  การประกัน         
คุณภาพ 

     

ตัวบงชี้ที่  1  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก  

5 5 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 
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องคประกอบและตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

 
เหตุผลในการตัดสิน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่  2  กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

4 4 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

ตัวบงชี้ที่  3  หนวยงานมีผลการ
ประเมินตนเองดีขึ้นในปถัดไปมีการ
ปรับเกณฑการประเมินใหสูงขึ้นในแต
ละตัวบงชี้  

5 5 - หลักฐานสอดคลองตามเกณฑและดําเนินการไดจริง - - 

คะแนนเฉลี่ย   X = 4.67 X =  4.67    
คะแนนเฉลี่ยรวม X = 4.50 X =  4.05    

 




