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คํานํา 
 

สํานักบริการการศึกษาเปนหนวยงานสําคัญที่ใหการบริการการจัดการเรียนการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยชวยเอ้ืออํานวยและสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการจัดบริการสื่อการศึกษาและการจัดกิจกรรม
เสริมทางวิชาการ  เชน  การจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาทางไปรษณีย การจัดกิจกรรมการสอนเสริม   
การจัดฝกเสริมทักษะระดับปริญญาตรี  นอกจากนี้  สํานักบริการการศึกษายังมีภารกิจที่สําคัญ คือ 
การใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา บัณฑิตและผูสนใจทั่วไปรวมตลอดถึงการ
กํากับดูแลงานดานกิจการนักศึกษาและทุนการศึกษา  เปนตน 

การรายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment Report)  ฉบับนี้  เปนการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของศูนยและฝายตาง ๆ  ในสํานักบริการการศึกษา  โดยไดเร่ิมจากการวิเคราะหตนเอง
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวามีจุดแข็ง จุดออน  และแนวทางพัฒนาอยางไร ซ่ึงไดทําการศึกษา      
องคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวม 8 องคประกอบโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเนนเปนพิเศษใน           
องคประกอบที่  2  และ  3  คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการนักศึกษา/งานพัฒนา        
นักศึกษา  ทั้งนี้  เพราะถือวากิจกรรมดังกลาวเปนภารกิจหลักของสํานักบริการการศึกษา 

สํานักบริการการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาการรายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้จะ
เปนประโยชนตอหนวยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพภายในและการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกอยางเปนทางการตอไป 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สมเดช  สิทธิพงศพิทยา) 
รองอธิการบดีฝายบริการการศึกษา 

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
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สวนที่  1 
ขอมูลเกี่ยวกับสํานักบริการการศึกษา 

 
1.1 ชื่อหนวยงาน 

สํานักบริการการศึกษา 
 

1.2   ท่ีตั้งหนวยงาน 
อาคารบริภัณฑ   ช้ัน   2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   โทรศัพท   0-2504-7601-7 

 
1.3   ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงคของสํานักบริการการศึกษา 
 
วิสัยทัศน   

 
มุงมั่นใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศ เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ

ผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจโดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดวยบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

 
พนัธกิจ 

1. จัดบริการเสริมวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อให            
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ 

2. จัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใช
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ เนนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานความรูทักษะและ
ประสบการณดวยกิจกรรมนักศึกษา 

3. จัดบริการสื่อการศึกษาแกนักศึกษาและหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล จัดสื่อการสอนและสื่อส่ิงพิมพแกนักศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนงาน 
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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
ลักษณะการสอนแบบเผชิญหนาในหองเรียน การสอนผานจอภาพ การสอนผาน
ส่ือโสตทัศน และสื่อรวมทั้งพัฒนาศูนยบริการการศึกษาใหเปนตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในทองถ่ินอยางแทจริง  

5. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในระบบการเรียนการสอนทางไกล
ใหเปนสากล 

6. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการการศึกษาใหสามารถสงเสริมและสนับสนุน
ระบบงานวิชาการ และระบบงานบริการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

7. พัฒนาและจัดระบบสารสนเทศของระบบงานบริการของสํานักเพื่อการบริหาร
และเปนเครือขายระบบงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑการตรวจสอบ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
วัตถุประสงค 

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

 
1.4  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 
ฝายแนะแนวการศึกษา  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย  
 
1.5  โครงสรางการบริหารของสํานักบริการการศึกษา 

1.5.1  แผนภูมิการจัดองคกร   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย แตปจจุบันไดมีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก จึง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สํานักบริการการศึกษา 
คณะกรรมการประจําสํานัก

บริการการศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค 

ศูนยบริการการสอน 
ทางไปรษณีย 

ฝายกิจกรรม
นักศึกษา 
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จัดใหมเปนการภายในโดยไดเพิ่ม ฝายกิจการนักศึกษา โดยแยกออกมาจากฝายแนะแนวการศึกษา  
โดยแตละหนวยงานมีภาระความรับผิดชอบในการใหบริการการศึกษา  ดังนี้ 

1.    สํานักงานเลขานุการ 
   สํานักงานเลขานุการมีหนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการทั่วไป   

ซ่ึงมีขอบเขตงานเกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานคลังและพัสดุ นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานในอันที่จะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานของสํานักบริการการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. ฝายแนะแนวการศึกษา 
รับผิดชอบภาระงานดานการใหบริการแนะแนวแก ผูสนใจกอนสมัคร             

เปนนักศึกษาปจจุบัน และหลังจบการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนว การปรับตัว            
วิธีการศึกษาตอในระดับสูง   ตลอดจนปญหาทางดานสวนตัว  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทั้งนี้      
ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและเปนกลุมโดยผานสื่อ
บุคคล   (นักแนะแนว)  โทรศัพท  จดหมาย ส่ือส่ิงพิมพ  รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
Internet  การจัดปฐมนิเทศ  นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน 

3. ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร  ไดแก  การสอนเสริม   การฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะ  ตลอดจนรับผิดชอบภาระงานดานการจัดตั้งดูแลและประสานงานการบริหาร
ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศประกอบดวย  ศูนยบริการการศึกษา
ภาค  จํานวน  7  แหง  ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด   จํานวน 80 แหง ศูนยบริการการศกึษาเฉพาะกจิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   จํานวน  65  แหง  เปนตน 

4. ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
รับผิดชอบการใหบริการดานวัสดุและส่ือการเรียนการสอนแกนักศึกษาและ        

ผูเรียน ประกอบดวย   เอกสารการสอน   เอกสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ   เอกสารโสตทัศนประกอบการ
สอนเสริม  ขาวสารประจําเดือน   เทปเสียงประจําชุดวิชา   เปนตน  ทั้งนี้การใหบริการดังกลาวจะ
ดําเนินการโดยผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด นอกจากนี้ ศูนยบริการการสอนทางไปรษณียยัง     
รับผิดชอบการใหบริการจัดสงเอกสารและหนังสือราชการตาง ๆ  แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ตอดจนการบริการคลังพัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน  ซ่ึงมีปริมาณเอกสารการสอน
หมุนเวียนปการศึกษาละไมต่ํากวา  1,000,000  เลม  อีกดวย 
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5. ฝายกิจกรรมนักศึกษา 
รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยการจัดให

มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  กิจกรรมชมรมนักศึกษา  ติดตามประเมินผลและจัดสื่อประสานและ
ประชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาดวยกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการศึกษาทางไกล
เปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

 
ขอมูลบุคลากรมีจํานวนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจางของสํานักบริการการศึกษามี
ดังนี้   

1) ขาราชการสํานักบริการการศึกษา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

หนวยงาน ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

รวม 

1.  สํานักงานเลขานุการ - 2 14 16 
2.  ฝายแนะแนวการศกึษา 1 7 1 9 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค 1 4 7 12 
4.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย - 4 15 19 
5.  ฝายกิจกรรมนักศึกษา - 2 1 3 

รวม 2 19 38 59 
 

2) ขาราชการสํานักบริการการศึกษาจําแนกตามระดับ 
 

หนวยงาน 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ระดับ3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1.  สํานักงานเลขานุการ 1 - 1 9 2 2 1 
2.  ฝายแนะแนวการศกึษา 1 - - - 3 - 5 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค - - - - 7 1 4 
4.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย - - 3 9 2 1 4 
5.  ฝายกิจกรรมนักศึกษา 1 - - - 1 - 1 

รวม 3 - 4 18 15 4 15 
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3) ลูกจางประจําและลูกจางรายวัน 
หนวยงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ลูกจางชั่วคราว 

1.  สํานักงานเลขานุการ 3 - - 
2.  ฝายแนะแนวการศกึษา - - 2 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค - 1 6 
4.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 10 - 95 
5.  ฝายกิจกรรมนักศึกษา - - - 

รวม 13 1 103 
 
ขอมูลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   

1. ดานการเรียนการสอน ประกอบดวย  การจัดสงเอกสารการสอน และวัสดุการศึกษา 
การบริการไปรษณียมหาวิทยาลัย การจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษา การจัดสอนเสริมทางไกล
ผานดาวเทียม กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และการบริการการเรียนการสอน ประกอบดวย         
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา ทุนการศึกษาและ          
นักศึกษาวิชาทหาร 

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)  กิจกรรมบริการนักศึกษา (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   1,372,200.-  บาท 
งบประมาณรายจายเงินคงคลัง 
รหัส ก 1.22(4)  กิจกรรมทุนการศึกษานกัศกึษา (กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 

      สุโขทัยธรรมาธิราช) 100,000.- บาท 
รหัส  ก 1.20 เงินคงคลัง 27,000.- บาท 
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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 
งบประมาณแผนดินหมวดสาธารณูปโภค  2,660,000  บาท 

 
ผูบริหารของหนวยงาน 
รองศาสตราจารย ดร.สมเดช  สิทธิพงศพิทยา  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
นายซัน  อันนนัหนับ        รองผูอํานวยการสํานักบรกิารการศึกษา 
นางผาณิตา  ดวงมณีมรกต       รองผูอํานวยการสํานักบรกิารการศึกษา 
ดร.วัลภา  สบายยิ่ง        หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 
นายชาตร ี วงศมาสา        หัวหนาศูนยบริการการศกึษาประจําภูมภิาค 
นางสาวเพ็ญทพิย  เตียวสุวรรณ       หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
นางบุญเกื้อ  แทนวันชยั        เลขานุการสํานักบริการการศึกษา 
 
1.6  สํานักบริการการศึกษามีกลไกการประกันคุณภาพในหลาย ๆ  รูปแบบ  ดังนี้ 
 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานักบริการการศึกษา  ดังนี้ 
1.   ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานคณะกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  พรมจุย กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.จินดา  ขลิบทอง กรรมการ 
5. อาจารยขวัญใจ  จินดานุรักษ กรรมการ 
6. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค กรรมการ 
7. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณยี กรรมการ 
8. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
9. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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2. มีการตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
1.     ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมภิาค กรรมการ 
5. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณยี กรรมการ 
6. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
7. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการ 
8. นางสาวอารีย  อยูโปรง กรรมการ 
9. นายชาตร ี วงศมาสา 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 
19. นางสาวจิตติมา  รักนาค กรรมการ 
20. นางจําเรียง  สุขปรุง กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวดวงฤดี  โพธ์ิสุน กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
3. มีการรายงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมผูบริหาร

สํานักบริการการศึกษา  โดยมีระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ   โดยตรง 
4. มีการจัดระบบการดําเนินงานที่ใหทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ       

โดยแยกประชุมยอยในแตละศูนย/ฝาย  หลังจากนั้นประชุมภาพรวมเพื่อพิจารณารวมกัน เมื่อถึงชวง
ที่จะไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการก็จะใชวิธีการตรวจสอบขามศูนย/ฝายกอน แลวแกไขใน
แตละสวนกอนที่จะตรวจสอบจากกรรมการภายนอก 
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1.7 การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรงุจากผลการประเมินในปที่ผานมา 
 

ผล องคประกอบ/ตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดออน โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง 
กําลังทํา ทําเสร็จแลว 

องคประกอบที ่ 1  ปณิธาน วิสยัทัศน  
พันธกิจ 

     

1.1  ปณิธานหรือวิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคที่มีความสอดคลอง
ระหวางกัน 

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสํานักมีความสอดคลองกนัและ
สํานักไดใชเปนเครื่องกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของสํานัก 

- มีการพัฒนาโดยการกําหนดวสิัยทัศนใหม
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

-  

1.2  แผนปฏิบัติการประจําปที่ชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง
และสะทอนความเปนจริง 

- ยังไมไดมีการนาํผลการประเมิน 
ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีการปรับปรุงโดยทําการประเมินแผนปฏิบัติ
การประจําป  2548  เพื่อนําผลการประเมินไป
ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 - 

1.3  รอยละของผลงานที่ทําไดตาม   
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป 

- ไมมีการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบ
รอยละของผลงานที่ทําไดตาม   
เปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของแตละงาน/กิจกรรม
เพื่อนํามาเปรียบเทียบดูความรอยละความสําเร็จ 

-  
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สวนที่   2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

องคประกอบที่   1  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบงชี้วัด   1.1  ปณิธานหรือวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองระหวางกัน 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1)   มีปณิธานหรือวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีความสอดคลองระหวางกัน 
(3) มี (2) และมีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดทราบ 
(4) มี (3) และบุคลากรภายในหนวยงานรอยละ  60-80  ทราบ 

1. มีขอความที่แสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงาน
เปนลายลักษณอักษร โดยไดมีการปรับขอความวิสัยทัศนของสํานัก
บริการการศึกษาในโอกาสที่จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ระยะ  5  ป         
(พ.ศ.  2548-2552)  โดย 

4 5 5 

(5)   มี (4) และมีการเผยแพรตอสาธารณะ        วิสัยทัศนเดิม  :  เปนศูนยกลางของระบบบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในดานการใหบริการ แนะแนว บริการ
สื่อการศึกษาและบริการเสริมทางวิชาการ เพื่อเอื้ออํานวย
ใหการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสบ
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

   

 วิสัยทัศนที่ปรับใหม :  มุงมั่นใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศเพื่อตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา และผูรับบริการใหเกิดความ
พึงพอใจโดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ 

   

 2. วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคมีความสอดคลองระหวางกัน    
 3. บันทึกเวียนแจงขอความวิสัยทัศนที่ปรับใหมถึงศูนย/ฝายตาง ๆ  เพื่อให

บุคลากรทราบ 
4. มีการออกแบบสอบถามบุคลากรเรื่อง  ความเขาใจเกี่ยวกับความเขาใจ

เรื่องวิสัยทัศน 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

5. ประสานงานแจงคณะทํางานจัดทําและดูแล Web Site  ของสํานักนํา     
ขอความวิสัยทัศนขึ้น Web  Site  และจัดทําปายขอความ  พันธกิจ        
วัตถุประสงค  และวิสัยทัศนเพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายนอกสํานัก       
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมาติดตอสํานักไดทราบ  โดยจัดทําปาย         
ขอความไวในบริเวณพื้นที่ของอาคารที่ผูผานไป-มาจะสามารถมองเห็น
ได 

 
 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- บุคลากรรับทราบวิสัยทัศนของสํานักแตอาจไม
สามารถจดจําไดหมด 

- เพิ่มชองทางการรับรูของบุคลากรใหมากขึ้น -  มีการปรับวิสัยทัศนของหนวยงานใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  และมีความสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยซึ่งใชเปนกรอบและ
เปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของ    
หนวยงาน 
- บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 

-  รณรงคใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมาย
การดําเนินงานตามวิสัยทัศน 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองระหวางกัน 1.    ขอความวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้นในโอกาสที่สํานักจัดทําแผนกลยุทธ  2548  ซึ่งติดไว  ณ  บอรดตาง ๆ   

2. บันทึกการเผยแพรวิสัยทัศนใหศูนย/ฝายทราบและการขอใหคณะทํางานนําขอความวิสัยทัศนขึ้น web site 
 (เอกสารหมายเลข EDS-1.1.1) 
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ตัวบงชี้วัด 1.2   แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับปณิธานหรือวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1)   มีแผนปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีความสอดคลองกับปณิธาน หรือวิสัยทัศน  พันธกิจ และ              

วัตถุประสงค 
(3) มี (2) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของบุคลากรภายใน      

หนวยงาน 
(4) มี (3) และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(5) มี (4) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนปฏิบัติการประจําป  2547  สําหรับการดําเนินงานระหวางตุลาคม-
ธันวาคม  2547  และมีแผนปฏิบัติการประจําป  2548 สําหรับการ
ดําเนินงานระหวางมกราคม-กันยายน  2548  แผนปฏิบัติการประจําป
ดังกลาวประกอบดวย  แผนงาน/กิจกรรม  จํานวน   6 งาน/กิจกรรม คือ 
- กิจกรรมสารบรรณและธุรการ 
- กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- กิจกรรมบริการนักศึกษา 
- กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
- งานการจัดสอนเสริม 
- งานบริการการศึกษาทางไปรษณีย 

2. แผนปฏิบัติการประจําปและงานกิจกรรมมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของสํานักบริการการศึกษา 

3. แผนปฏิบัติการประจําป จํานวน  6  งาน/กิจกรรม จัดทําโดยบุคลากรของ
หนวยงานระดับศูนย/ฝาย มีสวนรวมกันรับผิดชอบในการจัดทําโดย 

4 4 5 

 -  สํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการของกิจกรรม      
สารบรรณและธุรการ  และกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   

 -  ฝายแนะแนวการศึกษาและฝายกิจกรรมนักศึกษารับผิดชอบแผนปฏิบัติ
การของกิจกรรมบริการการศึกษา 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน
ปตอไป 

 -  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค รับผิดชอบแผนปฏิบัติการของ       
กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะและงานการจัดสอนเสริม 

   

 -  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณียรับผิดชอบแผนปฏิบัติการของงาน
บริการการศึกษาทางไปรษณีย 

   

 4.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
      4.1  แผนปฏิบัติการประจําป  2547    
 - ไตรมาสที่  4  ดําเนินการชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม  2547    
      4.2  แผนปฏิบัติการประจําป  2548    
 - ไตรมาสที่  1  ดําเนินการชวงเดือนมกราคม-มีนาคม  2548    
 - ไตรมาสที่  2  ดําเนินการชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน  2548    
 - ไตรมาสที่  3  ดําเนินการชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน  2548    
      ทั้งนี้  มีการรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนรายงานการใชงบประมาณ

ในการดําเนินงานของงาน/กิจกรรมตาง ๆ   
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกแผนงาน/  
กิจกรรม 
 
 
 

ควรไดมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกแผนงาน/ 
กิจกรรมและนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

สามารถดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติการทุกงาน/
กิจกรรมตลอดจนมีการรายงานผลการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณ  ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป 

ควรไดมีการประเมินผลการดําเนินงานแลวนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนในปตอไป 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
แผนปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับปณิธานหรือวิสัยทัศน พันธกิจ และ           
วัตถุประสงคของหนวยงาน 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  2547 ทุกงาน/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําป  2548 ทุกงาน/กิจกรรม 
3. ขอความแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของสํานักบริการการศึกษา 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2547  รายไตรมาส  ไตรมาสที่  4 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส  ไตรมาสที่  1,2 และ 3 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.2.1) 
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ตัวบงชี้วัด   1.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1)   บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไดรอยละ  80 
(2) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ  85 
(3) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ  90 
(4) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปหมายที่กําหนดไวรอยละ  95 
(5) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 100 

ผลการดําเนินงานของงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป แตละ 
งาน/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมสารบรรณและธุรการ ดําเนินการไดรอยละ 95 
2. กิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดําเนินการไดรอยละ 100 
3. กิจกรรมริการการศึกษา 

1 4 5 

 - งานแนะแนวการศึกษาดําเนินการไดรอยละ  99 
- งานกิจกรรมนักศึกษาดําเนินการไดรอยละ 95 

   

 4.  กิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาดําเนินการไดรอยละ 100    
 5.  งานการจัดสอนเสริมดําเนินการไดรอยละ 100    
 6.  งานบริการการศึกษาทางไปรษณียดําเนินการไดรอยละ 99    
 รายละเอียดอยูในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   

2548 
   

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 1.   รายงานผลการดําเนินงานแตละงาน/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 (เอกสารหมายเลข EDS-1.3.1) 
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องคประกอบที่  2     การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้วัด    2.1    การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน
ปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปนลายลักษณอักษร 

(2) มี (1) และ มีการประชุมและดําเนินการตามวัตถุประสงคและ 
      แผนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
(3) มี (2) และ มีชองทางในการรับขอมูลเนื้อหาการปฐมนิเทศ  

นักศึกษาใหม หลายชองทาง 
(4) มี (3) และ มีการประเมินผลการปฐมนิเทศจากนักศึกษาใหม  
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา   

การจัดปฐมนิเทศใหม 

1. มีวัตถุประสงคและแผนงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมโดยดําเนินกิจกรรมตามเอกสาร
รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปการศึกษา 2548 
2. การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
     2.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและจัดประชุมเตรียมการ 3 คณะทํางาน  ดังนี้ 
            1) คณะทํางานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
            2) คณะทํางานถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
            3) คณะทํางานการปฐมนิเทศภาควิชาการ 
     2.2 ขอความอนุเคราะหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     2.3 จัดทําสื่อรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อประชาสัมพันธและเชิญชวนให        
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
     2.4 จัดทําคําสั่งคณะวิทยากรและผูปฏิบัติงาน 
     2.5 ดําเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2548 เวลา 08.30-
15.00 น. 
3. มีสื่อประกอบการปฐมนิเทศที่หลากหลาย  เชน  มีเอกสารและวีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่ให  
นักศึกษาใหมทุกคนทางไปรษณียมีการถายทอดสดการปฐมนิเทศทางสถานีโทรทัศนชอง  11        
กรมประชาสัมพันธ 
4.  มีการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากนักศึกษาที่เขารักบารปฐมนิเทศในภาคเชา 09.00-
12.00  น.  จํานวน 957 คน มีคณาจารยเปนวิทยากร 7 คน บัณฑิต มสธ. 4 คน ชมรมนักศึกษา มสธ.    
4 ชมรม ไดแก นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี พบวานักศึกษาที่เขารับการ

4 5 5 
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ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
ปฐมนิเทศไดรับความรูความเขาใจจากการบรรยายของวิทยากรโดยภาพรวมในระดับมาก ในภาคบาย 
13.00-15.00  น.  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน  935  คน มีคณาจารยประจําสาขาวิชา  52  คน 
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับมาก 
5. มีการนําผลการประเมินเสนอที่ประชุมเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา และเสนอสภาวิชาการ 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  1. สามารถจัดปฐมนิเทศผานสื่อทางไกลของมหาวิทยาลัยโดยการ

ถายทอดสดผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 กรมประชาสัมพันธ 
2. นักศึกษาที่ไมไดเขารับการปฐมนิเทศ ณ มสธ.    สามารถรับชมการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมไดทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11  กรม
ประชาสัมพันธ ชมวีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และอานเอกสาร
ปฐมนิเทศ 

1. จัดทําสื่อปฐมนิเทศที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองตัวบงชี้ 
 
2. นําผลการประเมินมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร 

1. บันทึกขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองกลาง, สํานักทะเบียนและ 
วัดผล, สํานักเทคโนโลยีการศึกษา เปนตน 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งวิทยากร และเจาหนาที่ปฏิบัติงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
3. บทรายการวิทยุโทรทัศนการถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 
4. รายงานสรุปการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 (เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2) 
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ตัวบงชี้วัด   2.2    การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนในการปฐมนิเทศการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
เปนลายลักษณอักษร 

(2) มี (1) และ มีการดําเนินการตามวัตถุประสงคและแผนงาน 
(3)   มี (2) และมีสื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่หลากหลาย   
(4)   มี (3) และ  การประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
(5)   มี (4) และ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด 
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 

1. มีวัตถุประสงคและมีแผนในการดําเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมตามกําหนดการและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
ดังนี้ 
    2.1. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม ณ มสธ. ในวันอาทิตยที่ 3  กรกฎาคม  2548    
เวลา 08.30-15.00 น. และวันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม   2548 เวลา 08.30-15.00 น. จํานวน        
75 จังหวัด 
    2.2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระเบียบการรับ
สมัครนักศึกษาใหมและสงบัตรเชิญนักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทั้งนี้ได         
มีการประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกับศูนยวิทยพัฒนา มสธ./ศูนยบริการ        
การศึกษา  ประจําจังหวัด / วิทยากร 
3. มีสื่อประกอบการปฐมนิเทศที่หลากหลายเชนเอกสารและวีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหแก  
นักศึกษาทุกคนโดยจัดสงใหทางไปรษณีย 
4. มีการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากนักศึกษาที่เขารับการปฐมนิเทศฯ จํานวน 
3,286 คน พบวานักศึกษาใหมสวนใหญไดรับความรูความเขาใจจากสาระการปฐมนิเทศ         
นักศึกษาใหมในระดับมาก  และการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากรพบวา 

4 5 5 

 เวลาที่กําหนดไวสําหรับแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม พอดีในระดับมากที่สุด การใช
ประโยชนจากคูมือวิทยากรอยูในระดับใชบางมากที่สุด ความสนใจของนักศึกษาในทุก          
กิจกรรมอยูในระดับมาก 
5. มีการนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดปฐมนิเทศ รวมถึงนําผลการประเมินเสนอ          
สภาวิชาการ 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  1. สามารถจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมได 

พรอมกันทั่วประเทศ 
2. นักศึกษามีทางเลือกในการเขาถึงสาระการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมหลากหลายสื่อ 
เชน ชมการถายทอดสดการปฐมนิเทศฯ ทาง 
รายการวิทยุโทรทัศนชอง 11  รับชมวีซีดี 
ปฐมนิเทศฯ และเอกสารปฐมนิเทศเปนตน 

1. ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
อยางตอเนื่อง 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด 
 

1. ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาใหมและลงทะเบียนเรียน  ปการศึกษา 2548 หนา 260-266 
2. บัตรเชิญนักศึกษาเขารวมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (สงไปพรอมกับการตอบรับการ 
เปนนักศึกษาของสํานักทะเบียนและวัดผล) 
3. สําเนาจดหมายเชิญวิทยากรภายนอกและคําสั่งวิทยากรภายใน 
4. เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2548 
5. วีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2548 
6. รายงานสรุปการประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากนักศึกษา 
7. รายงานสรุปการประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากร 
8. รายงานสรุปการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากศูนยบริการการศึกษา และศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 
9. รายงานการปฐมนิเทศที่เสนอสภาวิชาการ 

 (เอกสารหมายเลข EDS-2.2.2) 
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ตัวบงชี้วัด   2.3   การจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษา 
ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
1.  มีการจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษาใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและ 
    วิธีการมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.  มี(1)+การประชาสัมพันธใหกับนักศึกษาเขารับสอนเสริมผานหนวยงานและ 
     สื่อตางๆ 
3.  มี(2)+การแจกสื่อสอนเสริม 
4.  มี(3)+มีการสอนเสริมตามชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5.  มี(4)+มีการประเมินและปรับปรุงการสอนเสริมอยางตอเนื่อง 

1.  มีการจัดสอนเสริมประจําภาคใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดสอนเสริมเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก และ            
มีนักศึกษาสอบตกเปนจํานวนมากหรือเปนชุดวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษา              
ลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนมาก ( ภาค 2/2547 จัดสอนเสริมรวม 41 ชุดวิชา ) 
ภาค 1/2548 จัด 47 ชุดวิชา 
2. มีการประชาสัมพันธใหกับนักศึกษาเขารับการสอนเสริมผานหนวยงาน 
และสื่อตางๆไดแก ศูนยบริการการศึกษาทั่วประเทศ  ชมรมนักศึกษา มสธ.  
ทั่วประเทศ ,ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 10 แหง , ขาว มสธ  www.stou.ac.th.      
Info Voice เปนตน 
3. มีการแจกสื่อสอนเสริม(เอกสารโสตทัศน) ใหกับนักศึกษาเขารับสอนเสริม
ทุกคน โดยจัดสงไปที่ศูนยบริการการศึกษาทุกแหงที่มีการจัดสอนเสริม และ
ศูนยบริการการศึกษาจะแจกใหกับนักศึกษาทุกคนที่เขารับการสอนเสริม 
พรอมทั้งใหนักศึกษาลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกชุดวิชา/ทุกครั้ง และทุกศูนยที่มี
การจัดสอนเสริม 
4. มีการจัดทําสถติินักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม ในทุกชุดวิชาที่จัดใหมีการ
สอนเสริม  โดยแสดงคาสถิติเปนคาเฉลี่ย (X ) และคารอยละซึ่งพัฒนาจาก
ฐานขอมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นๆ 
5. มีการประเมินผลการสอนเสริม โดยนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้นตลอดมา เชน  การประชุมศูนยบริการการศึกษา เพื่อการจัด      
กิจกรรมการสอนเสริม  การปรับปรุงสื่อการสอน เปนตน 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ยังไมมีการนําสื่ออื่น มาชวยสนับสนุนอยางเต็มที่ 
2. นักศึกษาที่เขารับการสอนเสริมสวนใหญเปนชุด
วิชาปรับปรุงหรือชุดใหม การเรียนการสอน
บรรลุผลไมตรงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

1. ผลิต VCD สอนเสริมในทุกชุดวิชา โดยเฉพาะในชุด
วิชาพื้นฐาน เชน ชุดวิชาไทยศึกษา แลวสงไปไวที่
ศูนยบริการการศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ เพื่อฉายให
นักศึกษาดู หรือใหนักศึกษายืมไปศึกษาไดดวยตนเอง 
2. จัดสรรงบประมาณในการซื้อ เครื่อง Overhead และ
เครื่องเลน VCD ไวประจําศูนยทุกแหง เพราะในการสอน
เสริมบางวิชามีเนื้อหายากสิ่งจําเปนตองใชประกอบการ
สอน ซึ่งจะชวยใหการสอนเสริมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. รณรงคใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริม ศึกษาเอกสาร
การสอนมากอนลวงหนา เพื่อความเขาใจและประสิทธิผล
ในการเขารับการสอนเสริมทุกครั้ง/ทุกชุดวิชา 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เขารับการสอนเสริม ( เปนการประเมินผล
การสอนเสริมทั้งระบบ ) 

1.ในบางชุดวิชาที่มหาวิทยาลัย จัดสอนเสริม
ทางไกลผานดาวเทียม หรือ สอนผาน Internet ควร
ใหนักศึกษามีโอกาสเรียนเสริมไปพรอมกันทุกวิชา
ที่จะสอนเสริมปกติ 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดสอนเสริมเพื่อเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. หลักเกณฑการจัดสอนเสริม/ตารางสอนเสริมภาคการศึกษา 2/2547และภาคการศึกษา 1/2548 
2. หนังสือขอความรวมมือศูนยบริการการศึกษา/ขอมูลจากการเรียน Internet  ภาคการศึกษา 2/2547และ
ภาคการศึกษา 1/2548 
3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่รับเอกสารโสตทัศน ภาคการศึกษา 2/2547และภาคการศึกษา 1/2548 
4.รายงานสถิตินักศึกษาเขารับสอนเสริม ภาคการศึกษา 2/2547และภาคการศึกษา 1/2548 
5.การประเมินผลสอนเสริม ภาคการศึกษา 2/2547และภาคการศึกษา 1/2548 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.3.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.4  การจัดสอนเสริมโดยนัดหมาย 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
1.มีการจัดสอนเสริมโดยนัดหมายใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.มี(1)+การประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษา เขารับการสอนเสริมผานสื่อตางๆ 
3.มี(2)+จัดทําสื่อสอนเสริมและสงใหศูนยบริการการศึกษา เพื่อแจกใหกับนักศึกษาที่
เขารับการสอนเสริม 
4.มี(3)+มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยนัดหมายทุกชุดวิชาที่นักศึกษาขอมาที่เปด
และเปนไปไปตามเกณฑในแตละภาคการศึกษา 
5.มี(4)+มีการประเมินและปรับปรุงการสอนเสริม โดยการนัดหมายอยางตอเนื่อง 
 

1.มีการจัดสอนเสริมโดยนัดหมายใหกับนักศึกษาตามเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเปดโอกาสใหกับนักศึกษาแสดงความจํานงเฉพาะชุด
วิชา ที่จัดใหมีการสอนเสริมตามปกติ ประจําภาคการศึกษานั้นๆ (ตองมี
นักศึกษาแสดงความจํานงตั้งแต 20 คนขึ้นไป ) 
2.มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาแจงความจํานง ใหจัดสอนเสริม
โดยการนัดหมายผานสื่อตางๆ เชน ขาว มสธ.,หนังสือพิมพมติชน ,ศูนยบริการ
การศึกษา และ www.stou.ac.th.  
3.มีการจัดทําสื่อเอกสารโสตทัศน สงใหศูนยบริการการศึกษา สําหรับแจก
ใหกับนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริมและจัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษารับ
เอกสารโสตทัศนไวดวย 
4.มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในแตละชุดวิชา โดยไดจัดทําเปนสถิติไว ใน
แตละชุดวิชา/แตละศูนยบริการการศึกษา 
5.มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการนัดหมาย โดยนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุพัฒนาใหดีขึ้นตลอดมา เชน ดานการติดตอประสานงานกับนักศึกษา 
วันและเวลา เปนตน 
 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.นักศึกษารวมตัวกันคอนขางยาก  ทําใหไมได
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ที่ขอให
มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายเปน
จํานวนนอย หรือ ไมถึงเกณฑ 

1.ควรกระตุนใหนักศึกษาและชมรมนักศึกษา มสธ.
ทุกจังหวัดเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการ
สอนเสริมโดยการนัดหมาย ตลอดทั้งควรศึกษา
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหชัดเจน 
2.ควรรณรงคใหนักศึกษา มสธ.ทุกคนเห็น
ความสําคัญกับการสอนเสริมโดยการนัดหมาย โดย
ผานสื่อตางๆทั้งขาว มสธ.หนังสือพิมพและ 
Internet 

1.มีหลักเกณฑและการปฏิบัติในการจัดสอนเสริม
โดยการนัดหมายอยางชัดเจน ตามเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.ควรแนะนําใหนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม
โดยการนัดหมายศึกษาเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ
ประกอบดวย เชน VCD แทนการสอนเสริม 
( ถามี) การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม และ
การสอนเสริมทางไกลผาน Internet ทั้งนี้เพื่อใหการ
สอนเสริมโดยการนัดหมายมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดสอนเสริมโดยนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. หลักเกณฑการสอนเสริมโดยการนัดหมาย/ตารางสอนเสริมโดยการนัดหมาย   ภาคการศึกษา 2/2547
และภาคการศึกษา 1/2548 
2. การประชาสัมพันธขาวสอนเสริมโดยการนัดหมายผานขาว มสธ./หนังสือขอความรวมมือศูนยบริการ
การศึกษา ในการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
3. สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยการนัดหมาย ภาคการศึกษา 2/2547และ  ภาคการศึกษา 1/2548 
4. จํานวนและรายชื่อนักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยการนัดหมาย ภาคการศึกษา 2/2547และ                
ภาคการศึกษา 1/2548 
5. แบบประเมินผลสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
(เอกสารหมายเลข  EDS-2.4.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.5 การจัดสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
1. มีการจัดสอนเสริมเปนกรณีพิเศษใหกับนักศึกษาที่เปนผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑ
สถาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. มี(1)+การประชาสัมพันธและรณรงคใหกับนักศึกษา เขารับการสอนเสริมผานสื่อ
ตางๆ 
3. มี(2)+จัดทําสื่อสอนเสริม(เอกสารโสตทัศน)ไปไวที่เรือนจําและทัณฑสถานทุกแหง
ที่มีการจัดสอนเสริม 
4. มี(3)+มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถานเต็มตามจํานวนที่
แสดงความจํานง 
5. มี(4)+มีการประเมินผล การสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน 
 

1. มีการจัดสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถานใหกับนักศึกษาตามเกณฑ และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา แสดงความจํานง
ผานเรือนจํา/ทัณฑสถาน เฉพาะชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมตามปกติในแตละ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้โดยตองมีจํานวนนักศึกษาที่เปนผูตองขังจํานวนไมต่ํากวา     
10 คน 
2. มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหนักศึกษาที่เปนผูตองขังเขารับการสอน
เสริม ผานเรือนจํา/ทัณฑสถานและสื่ออื่นๆเชน ขาว มสธ. 
3. มีการจัดทําเอกสารโสตทัศน และสงไปใหนักศึกษาในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
เพื่อแจกใหกับนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริมทุกชุดวิชา 
4. มีการจัดทําสถิตินักศึกษา ที่เขารับการสอนเสริมในเรือนจําและ 
ทัณฑสถาน 
5. มีการประเมินผลการสอนเสริมในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงใหดีขึ้น เชน การกําหนดวันสอนเสริมใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความตองการของเรือนจํา/ทัณฑสถาน การติดตอประสานงาน
และการปรับปรุงระเบียบตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ
คลองตัว และมีความปลอดภัยกับอาจารยผูสอนใหมากยิ่งขึ้น 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  1.มีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดสอนเสริมใน

เรือนจําและทัณฑสถานใหชัดเจน 
2.มีนักศึกษาที่เปนผูตองขังเขารับการสอนเสริมเต็ม
จํานวน 

1.ควรประสานงานกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน  ใหเปด
โอกาสกับนักศึกษาที่เปนผูตองขังไดศึกษาจากสื่อ
อื่นๆไดอยางเต็มที่ เชน การศึกษาจาก VCD เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ VCD 
สอนเสริม เปนตน 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถานที่มีประสิทธิภาพ 1. หลักเกณฑการจัดสอนเสริมในเรือนจํา/ตารางสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน ภาคการศึกษา 

2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
2. การประชาสัมพันธการสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถานผานขาว มสธ. หนังสือขอความรวมมือ
เรือนจําและทัณฑสถาน ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
3. จํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่เปนผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน การเขาสอนเสริมและรับเอกสาร
โสตทัศนในเรือนจํา ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
4. สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมในเรือนจํา (หลักฐานเดียวกับขอ 3 ) 
5. แบบประเมินผลการสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.5.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.6   การจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา 
ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
1. มีการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. มี (1) + การประชาสัมพันธผานศูนยบริการการศึกษา  ศูนยวิทยพัฒนาและสื่อตาง ๆ  
3. มี (2) + มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 
สําหรับศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา 
4. มี (3) + มีนักศึกษาเขารับชมการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม   
ณ  ศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา 
5. มี(4)+มีการประเมินผลการจัดการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 

1. มีการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน
มาก 
2. มีการประชาสัมพันธผานศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนาและสื่อ
ตาง ๆ  เชน หนังสือประสานงานศูนยบริการการศึกษา ขาว มสธ. 
Www.stou.ac.th Info Vice  เปนตน 
3. มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม
สําหรับศูนยบริการการศึกษาและ ศูนยวิทยพัฒนา  ประเด็นดานเนื้อหา     
สําคัญ ๆ  ไดแก การจัดเตรียมเอกสารและสถานที่กอนวันสอนเสริม การ
ดําเนินการในวันสอนเสริม   
4.  มีนักศึกษาเขารับชมการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการ  
การศึกษา และ ศูนยวิทยพัฒนา  
5. มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมตลอด
มา  

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.นักศึกษาเขารับบริการ ณ ศูนยบริการการศึกษา
และศูนยวิทยพัฒนาจํานวนนอย 
 

1.มีนักศึกษาสนใจเขารับฟงการสอนเสริมทางไกล
ผานดาวเทียม ณ ศูนยบริการศึกษาและศูนยวิทย
พัฒนา  นอยมากไมคุมกับคาใชจาย  ควรมีการ
ยกตัวอยางขอสอบเพื่อจูงใจให นักศึกษาไปใช
บริการมากขึ้น 

1. เปนบริการที่เปดกวาง  นักศกึษาสามารถติดตาม
รับชมที่ใดก็ได 

1.ควรประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา โดยการศึกษา
เพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆประกอบ เชน การเขารับการ
สอนเสริม (ถามี ) การศึกษาจาก VCD การสอน
เสริม เปนตน 
 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

1.เกณฑการกําหนดชุดวิชาและรูปแบบการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ภาคการศึกษา 2/2547 และ
ภาคการศึกษา 1/2548 
2.หนังสือขอความรวมมือไปที่ศูนยบริการการศึกษา  ศูนยวิทยพัฒนา และตารางสอนเสริม 
3.คูมือการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 
4.สถิติผูเขารับการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 
5.แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม/ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาภาคการศึกษา 2/2547 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.6.3) 
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ตัวบงชี้วัด  2.7 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเขม) 
ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
1.มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเขมประจําภาคการศึกษาใหกับนักศึกษาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.มี(1)+ประชาสัมพันธใหนักศึกษาแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยสงจดหมายชี้ชวนถึงนักศึกษาโดยตรง 
3.มี(2)+แจกเอกสารประกอบกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทุกคน 
4.มี(3)+มีการประเมินผลกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขมเพื่อเปนการเสริมความรู
ใหกับนักศึกษา 
5.มี(4)+มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม และปรับปรุงกิจกรรมการสอนเสริม
แบบเขม 

1.มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเขมใหกับนักศึกษาตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด 4 ภาค ไดแก ศูนยฯจังหวัดเชียงใหม  จังหวัดขอนแกน  
จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร (จํานวนการจัดกิจกรรมชุดวิชาละ 
2 ครั้งๆละ 2 วัน รวม 4  วัน) 
2.มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษา เขารวมกิจกรรมโดยสงจดหมายถึง
นักศึกษาโดยตรงเปนรายบุคคลตามชุดวิชาที่เปดสอน 
3.มีการแจกเอกสารประกอบเพื่อการเขารวมกิจกรรม   
4.มีการประเมินของกิจกรรมสอนเสริมแบบเขมเพื่อเปนการเสริมความรูใหกับ
นักศึกษา (มีนักศึกษาสอบผานมากกวารอยละ 90 ) 
5.จัดใหมีการประเมินผล โดยสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม     
กิจกรรมดังกลาวทั้งกระบวนการ เชน การเตรียมตัวของนักศึกษา การสอนของ
อาจารย และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวของ 

- 5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.ไมมีการประชาสัมพันธจากสื่ออื่นๆ เชน ขาว 
มสธ. , หนังสือพิมพ และ www.stou.ac.th เปนตน 

1.ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ กิจกรรมดังกลาว
กับสื่อตางๆอยางกวางขวาง ใหมากยิ่งขึ้น 

1.มีหลักเกณฑและการปฏิบัติในการสอนเสริมแบบ
เขมอยางชัดเจน 
2.นักศึกษาเขารับการสอนเสริมแบบเขม สวนใหญ
มากกวารอยละ 90 สอบผาน 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเขม) 
 

1.เกณฑการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเขม) / 
ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 2 /2547 และภาคการศึกษาที่ 1/2548/แผนการดําเนินการจัดสอนเสริม
แบบเขม(กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน) ภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาคการศึกษาที่ 1/2548 
2.จดหมายเชิญชวนใหนักศึกษารวมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขม ภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาค
การศึกษาที่ 1/2548 หนังสือขอความรวมมือศูนยบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการสอนเสรมิแบบเขม ภาค
การศึกษาที่ 2/2547และภาคการศึกษาที่ 1/2548 
3.รายชื่อนักศึกษารับเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเขม (หลักฐานเดียวกับขอ 4 ) 
4.บัญชีรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสอนเสรมิแบบเขมภาคการศึกษาที่ 2/2547และภาคการศึกษาที่ 
1/2548 
5.แบบประเมินผลกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขมและสรุปการประเมินผล “ ความพึงพอใจของนักศึกษา 
มสธ. ที่มีตอการจัดสอนเสริมแบบเขม ” 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.7.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.8   การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 
 ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
1. มีแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาประจําภาคการศึกษา 
2. มี(1)และมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 
3. มี(2)และมีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มี(3)และมีการประเมินผลการจัดฝกฯของนักศึกษา 
5. มี(4)และมีการสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯและจัดสงผลการประเมินการจัดฝกฯ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคการศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง 

1. มีการจัดทําแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาคการศึกษา             
(ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548)  โดยสาขาวิชาจัดสงเปน  
ลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา ประจําภาค
การศึกษาตามแผนที่กําหนด ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2547 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ-ิ
ราช จํานวน 7 สาขาวิชา รวม 14 รายชุดวิชา จํานวน 21 ครั้ง  มีนักศึกษาเขาฝก
แตละชุดวิชาเฉลี่ยรอยละ 70 
- ภาคการศึกษาที่ 1/2548 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ-ิ
ราช จํานวน 8 สาขาวิชา รวม 17 รายชุดวิชา จํานวน 26 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา
เขาฝกฯแตละชุดวิชาเฉลี่ยรอยละ 70  
3. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดบุคลากร
ใหบริการในวันจัดฝกจํานวน 2-3 คน ตลอดงานฝกฯ(3-4 วัน)ทุกชุดวิชาและ
ทุกครั้งและจากผลสรุปการประเมินผลการจัดฝกฯพบวา เจาหนาที่ มสธ.        
อํานวยความสะดวกหรือใหการตอนรับและบริการของเจาหนาที่สํานักบริการ
การศึกษาสวนใหญอยูในเกณฑดีโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00   
4. มีการประเมินผลการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา ดังนี้ 
-ภาคการศึกษาที่ 2/2547 ประเมินผลการจัดฝกฯ 6 สาขาวิชา จํานวน 12 ราย  
ชุดวิชา รวม 21 ครั้ง 

4.5 5 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

-ภาคการศึกษาที่ 1/2548 ประเมินผลการจัดฝก 6 สาขาวิชา จํานวน 17 รายชุด
วิชา รวม 26 ครั้ง 
5.มีสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษาที่ 2/2547 และประจํา
ภาคการศึกษาที่ 1/2548 สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สาขาวิชา  ศูนย
สัมมนาและฝกอบรม ในภาพรวมอยูในเกณฑดีโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.01-
4.00  เปนตน 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1)ไดรับขอมูลนักศึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของไม
ครบถวนทําใหตองมีการจัดสงขอมูลใหเพิ่มเติม
หลายครั้ง และลาชา บางครั้งไมมีขอมูลรายชื่อ
นักศึกษาเขาฝกฯ (กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแลว) 
2)สถานที่จัดฝกฯ มีหลายอาคาร(จัดฝกพรอมกัน
หลายชุดวิชา)ทําใหบริหารจัดการไมคลองตัวและ
บางครั้งบริการนักศึกษาไดไมทั่วถึง 
เนื่องจากไมมีสถานที่จัดฝกเปนการเฉพาะ 
2 ) ไมมีสถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ ณ สถานที่จัด
ฝกฯและไมเพียงพอ  ตองเก็บไวหลายอาคาร เชน 
สาขาวิชา / สบศ. / ศูนยฯสัมมนาฯทําใหตองมีการ
ขนยายทุกครั้งที่มีการจัดฝกฯ มีการสูญหายและ
ชํารุด 

1)จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอตกลง
ดังนี้  1.ขอมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มี
การฝกฯ มีกําหนดเวลาที่แนนอนชัดเจน           
             2.แยกดําเนินการและจัดสงใหสํานักบริการ
การศึกษากอนการจัดฝกอยางนอย1เดือน 
             3.สรุปขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนชุดฝกฯ
ทั้งหมดแยกเปนรายจังหวัดเพื่อการตรวจสอบและ
สามารถเรียกนักศึกษาเขาฝกไดทันเวลา  
2) ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสรรใหมีสถานที่
จัดฝกฯ และจัดเก็บวัสดุ /ครุภัณฑใหเพียงพอและ
สถานที่เฉพาะอาคารใดอาคารหนึ่ง ของศูนย
สัมมนาฯ 
 

1) นักศึกษาทุกคนจะไดรับจดหมายแจงการเขาฝกฯ 
ลวงหนาอยางนอย 10 วัน และทันเวลา(ในกรณีที่
สํานักบริการการศึกษาไดรับขอมูลตาม
กําหนดเวลา) 
2) การฝกฯ แตละครั้งมีจํานวนนักศึกษาเขาฝกฯ 
จริงใกลเคียงกับการตอบรับของนักศึกษาทําให
สามารถเตรียมการสวนที่เกี่ยวของไดและคอนขาง
ชัดเจน 
3) จากการประเมินผลทุกครั้งพบวาสวนใหญ        
นักศึกษาพึงพอใจกับการใหบริการของเจาหนาที่ 
สบศ.ในวันจัดฝกฯอยูในเกณฑดีคาคะแนนเฉลี่ย 
4.00  ขึ้นไป 
 

1) จัดทําระบบออนไลนสงถายขอมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝกฯระหวาง สบศ. /สทว.
และสาขาวิชา  
2)จัดทํามินิโปรแกรมขอมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนที่
มีการฝกแยกตางหากจากโปรแกรมใหญของชุดวิชา
อื่นๆจะทําใหสามารถจัดการกับขอมูลไดรวดเร็ว
และถูกตองยิ่งขึ้น 
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จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

4) ชุดวิชาที่มีการฝก โดยใชคอมพิวเตอรในกรณีจัด
ฝกหลายชุดวิชาตรงกันทําใหมีเครื่องบริการ
นักศึกษาไดไมเพียงพอ 
5) สบศ.ไมสามารถติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของได
วา ไดนําผลการประเมินการจัดฝกฯแกไข/ปรับปรุง
และพัฒนาอยางเปนรูปธรรมได 

3) เพิ่มชองทางการติดตอนักศึกษาผานสื่อ
อิเล็คทรอนิกสใหเพิ่มขึ้นหลายสาขาวิชา เชน  แจง
กําหนดการจัดฝกฯ และตอบรับการจัดฝกฯผานสื่อ
ของสาขาฯนิเทศฯ วิทยฯสุขภาพ สงเสริมเกษตรฯ 
คหกรรมฯ เปนตน 
   4) ในระยะแรกมหาวิทยาลัยควรจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร  Notebook ประมาณ 5 เครื่อง สํารอง
ไวใชสําหรับการจัดฝกโดยเฉพาะในชวงที่มีการฝก
ฯ 
5) หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับผลการประเมินและ
พบวาตองมีการแกไขปรับปรุงควรนําเสนอเขาที่
ประชุมหรือมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

1. แผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําป 2548(ภาค 2/2547 และ 1/2548) 
2. สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาและแบบตอบรับเขาฝกฯประจําภาคการศึกษา (1/2547 และ 1/2548) 
4. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจาํภาคการศึกษา  
5. สําเนาคําสั่ง มสธ. แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝกฯ 
6. แบบประเมินผลการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
7. สรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2547 และ 1/2548)แยกตามสาขาวิชา 
8. สําเนาบันทึกสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2547 และ 1/2548) 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.8.3) 
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ตัวบงชี้วัด  2.9   การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการการศึกษาจังหวัดไดอยางมี        
                          ประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
1.มีแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาคการศึกษา 
 2.มี(1)และมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 
 3.มี(2)และมีบุคลากรประจําศูนยอํานวยการจัดฝกฯตามแผนที่กําหนด 
4.มี(3)และมีการประเมินผลการจัดฝกฯของนักศึกษา 
5.มี(4)และมีการสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯและจัดสงผลการประเมินการจัดฝกฯ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคการศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง 

1. มกีารจัดทําแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาคการศึกษา             
(ภาคการศึกษา 2/2547และ1/2548) เปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา ประจําภาค
การศึกษาตามแผนที่กําหนด ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2547 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-     
ธิราช จํานวน  2 รายชุดวิชา จํานวน  4 ครั้งละ 2 วัน  มีนักศึกษาเขาฝกแตละ 
ชุดวิชาเฉลี่ยรอยละ 90% 
- ภาคการศึกษาที่ 1/2548 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 3 รายชุดวิชา จํานวน  6  ครั้งละ 2 วัน 
มีจํานวนนักศึกษาเขาฝกฯแตละชุดวิชาเฉลี่ยรอยละ 90% 
3. มีบุคลากรประจําศูนยฯ อํานวยการจัดฝกฯ  โดยจัดบุคลากรใหบริการในวัน
จัดฝกจํานวน 2-3 คน จัดฝกฯในวันเสาร-วันอาทิตยตามกําหนดการ 
4. มีการประเมินผลการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา ดังนี้ 
-ภาคการศึกษาที่ 1/2547และ ภาคการศึกษาที่ 2/2547 ประเมินผลการจัดฝกฯ 
จํานวน 3 รายชุดวิชา  
5. มีสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษาที่ 1/2547 ในภาพรวม
อยูในเกณฑดีโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 และจัดสงใหหนวยงานที่        
เกี่ยวของ 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1) ไดรับขอมูลนักศึกษาไมครบถวนมีการจัดสง
ขอมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง ทําใหเกิดผลกระทบ เชน 
ตอการแบงกลุม นักศึกษา / แจงนัก-ศึกษา / จัด
อาจารยและสถานที่จัดฝกฯกรณีนักศึกษามีปญหา
การลงทะเบียนเชน ชําระเงินไมครบถวน เอกสาร
ไมครบ เปนตน นักศึกษากลุมนี้จะถูกแยกออกจาก
ระบบและมีการติดตามขอมูลเพิ่มเติมที่ลาชามาก 
ทําให สํานักบริการการศึกษาไมสามารถดําเนินการ
ได  ลวงหนาทําใหเกิดความลาชา 
2) มีการขยายเวลา และรับลงทะเบียนของนักศึกษา
ที่ลงชุดวิชาฝกฯสาขาวิชาพยาบาลศาสตรเลยเวลา  
ที่กําหนดสงผล ทําใหการแจงนักศึกษาบางราย
เปนไปอยางกะทันหัน บางครั้งไมทันเวลาตาม
กําหนดการฝกฯ 
 

1) ประชุมหารือเพื่อหาขอตกลง ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาการ
ลงทะเบียนที่แนนอน การแกปญหาระบบงานที่
เกี่ยวของกลุมนักศึกษามีปญหาใหเขาระบบกอน 
เปนตน 
2) มหาวิทยาลัยควรเรงจัดทําระบบ online   เพื่อ
จัดสง  ขอมูลที่เกี่ยวของระหวางหนวยงานได
รวดเร็วขึ้น   เชน  สวท. ↔  สบศ.   สาขาวิชา ↔  
สบศ. สบศ. →   ศบภ. 
3)หนวยงานที่เกี่ยวของตองทําระบบรายงานผลการ
ปรับปรุงแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมเสนอ
มหาวิทยาลัย 
 

1) บุคลากรประจําศูนยฯ สามารถดําเนินการได
ตามที่ มสธ. กําหนดและสามารถแกไขปญหาได  
เชน การแบงกลุมนักศึกษาที่เกินเกณฑ 
2) ศูนยบริการการศึกษาใหความรวมมือเปนอยางดี
และสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องทุกภาค  
การศึกษา 

1)จัดระบบมินิโปรแกรมขอมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนชุดวิชาที่มีการฝกฯแยกตางหากจาก
โปรแกรมใหญของชุดวิชาอื่นๆจะทใหการจัดการ
กับขอมูลไดรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  
 

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
1. การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการการศึกษาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.  สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจํา
ภาคการศึกษา 
2. สําเนาจากสาขาวิชาสงขอมูลกําหนดการฝกฯแตละภาคการศึกษา  
3. แผนจัดทาํโครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติการฝกฯ ประจําป 2548 
4. แผนดําเนินงานประจําป 2548(ภาค 2/2547 และ 1/2548) 
5. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาประจําภาคการศึกษา(2/2547 และ 1/2548) 
6. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2547 และ 1/2547) 
7. สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคลากรศูนยฯรับผิดชอบในวันจัดฝกฯป 2548 
8. แบบประเมินผลการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
9. สรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2547 และ 1/2547)แยกตามสาขาวิชา 
10.สาํเนาบันทึกสงผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 1/2547 และ 2/2547 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.9.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.10   การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
1.การประสานงานการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามเกณฑและ
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดประจําภาคการศึกษา 
 2.มี(1)และมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 
 3.มี(2)และมีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.มี(3)และมีการประเมินผลการจัดฝกฯของนักศึกษา 
5.มี(4)และมีการสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯและจัดสงผลการประเมินการ
จัดฝกฯใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคการศึกษาเปนประจําและอยางตอเนื่อง 

1. มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในและภายนอก ใหกับนักศึกษา
ตามเกณฑและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก สาขาวิชา สํานักทะเบียนและ  
วัดผล และกรมราชทัณฑ 
2. มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยแจง
นักศึกษาเปนรายบุคคลผานเรือนจําที่นักศึกษาสังกัด โดยเฉลี่ย10  คน ตอภาค
การศึกษา 
3. มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจัดฝกฯ โดยเฉลี่ย  10 คน  
4. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ ในวันฝกฯ  โดยเดินทางไปอํานวยการจัดฝกฯ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการฝกฯ,เอกสารการฝกฯ  ณ  เรือนจํากลางบางขวางระยะเวลา  
1-2วัน ใชบุคลากร  1  คนและจากผลการประเมินการจัดฝกฯพบวานักศึกษาสวน
ใหญ พึงพอใจกับการใหบริการของ เจาหนาที่ สบศ.อยูในระดับเกณฑดี คาคะแนน
เฉลี่ย 3.01-4.00  
5. มีการประเมินผลการจัดฝกฯ เปนประจําและอยางตอเนื่อง  จัดทําแบบสอบถาม
และใหนักศึกษาประเมินผลการจัดฝกฯ  ทุกชุดวิชาและทุกครั้งที่มีการจัดฝกฯ  
6. มีสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาค
การศึกษาที่ 1/2548  ในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 และ     
ไดจัดสงผลสรุปการประเมินการจัดฝกฯ ใหกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดแก สาขา
นิเทศศาสตร สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1) การฝกฯในเรือนจํานักศึกษาไมไดฝกฯปฏิบัติ
จริงกับเครื่องมือและศึกษาจากสถานประกอบการ
ได 
2) บางภาคการศึกษามีนักศึกษาในเรือนจํา
ลงทะเบียนเขาฝกฯ นอยประมาณ 1 หรือ 2 คน
เทานั้นทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายสูง ไม
คุมทุน 
3) เนื่องจากมีนักศึกษาในแตละแหงนอยจึงตองจัด
ฝกฯ ณ เรือนจํากลางบางขวางแหงเดียว เชน ทําให
นักศึกษาไมไดรับความสะดวกตองเดินทางมาจาก
ตางจังหวัดและมีคาใชจายสูง ตลอดจนมีความเสี่ยง
สูงในหลายดาน  

1) กระจายสถานที่จัดฝกฯ ในจังหวัดที่มีนักศึกษา
ในเรือนจําโดยกําหนดเกณฑนักศึกษา ตั้งแต 10 คน
ขึ้นไป  เชน ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม และให
นักศึกษาจังหวัดใกลเคียงเดินทางไปฝกฯ  ณ 
สถานที่ดังกลาว เพื่อความสะดวกและลดคาใชจาย
ในการเดินทาง  

1) มีนักศึกษาเขาฝกฯ ทุกคนตามจํานวนที่กําหนด
ไว 
2) บุคลากรในเรือนจําใหความรวมมือเปนอยางดี 
3) บุคลากรของศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค 
สํานักบริการการศึกษา มีความพรอมและสามารถ
เขาไปฝกฯ ในเรือนจําไดทุกคน 

1) มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุอุปกรณการฝกฯ ให        
เทาเทียมการฝกฯ ใหกับนักศึกษาปกติ 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
1. การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.สําเนาบันทึกถึงหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ขอขอมูลการจัดฝกประจําภาคการศึกษา 2/2547และ 1/2548
ดังนี้ 
1.1) สาขาวิชา 
1.2) สํานักทะเบียนและวัดผล 
1.3) สํานักเทคโนโลยี 
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องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 

1.4) กองกลาง 
2.สําเนาจดหมายขออนุญาตกรมราชทัณฑ  ขอใชสถานที่จัดฝกฯและเบิกตัวผูตองขังเขาฝกฯประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2547และ 1/2548 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาเขาฝกฯ เปนรายบุคคลผานเรือนจํา 
4. สําเนาจดหมายจัดฝกขออนุญาตผูบัญชาการเรือนจําเบิกตัวนักศึกษาในเรือนจํา 
5.บัญชีรายชื่อนักศึกษาผูตองขังเขาฝกฯ 
6.คําสั่งแตงตั้งบุคลากรเดินทางไปอํานวยการฝกฯ ณ เรือนจํากลางบางขวาง จ.นนทบุรี  
7.แบบประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
8.รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
9.สําเนาบันทึกจัดสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกใหกับสาขาวิชา (ภาค 2/2547และ 1/2548) 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.10.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.11  จัดสัมมนา / ประชุมอาจารยและหัวหนาศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
1) มีแผนการประชุมสัมมนาอาจารยทุกภาคการศึกษา 
2) มี (1) มีการดําเนินการจัดประชุมตามแผนการประชุม/สัมมนาทุกภาคการศึกษา 
3) มี (2) มีการอํานวยการจัดการประชุมและแจกชุดฝกฯใหกับอาจารยเพิ่มเติมในวัน

ประชุม 
4) มี (3) มีการประเมินผลการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา 
5) มี (4) มีการจัดทําสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. มีจัดทําแผนการประชุมสัมมนาอาจารยรวม 1 สาขาคือ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตรทุกภาคการศึกษา โดยประสานสาขาวิชาและขอรายละเอียดกําหนดการ
ประชุม ไดแก  ภาคการศึกษาที่  1  เดือนมิถุนายนและภาคการศึกษาที่  2  เดือน
มกราคม 
2.  มีการดําเนินการจัดประชุมตามแผนการประชุม / สัมมนาประจําภาค       
การศึกษา  ณ มสธ ดังนี้   
1)  ภาคการศึกษาที่ 2/2547 สาขาฯพยาบาลศาสตร ในวันที่ 9 มกราคม 2548  
2) ภาคการศึกษาที่ 1/2548 ในวันที่ 26 มิ.ย.2548 จํานวนผูเขารวมประชุม      
113 คน  
3.  มีการอํานวยการจัดประชุมและแจกชุดการสอนใหกับอาจารยเพิ่มเติมในวัน
ประชุม  โดยจัดบุคลากรรับผิดชอบอํานวยความสะดวก จํานวน 5 คนมีการ
เบิกจายคาใชจายใหผูเขาประชุมตลอดจนจัดอาอาหารและที่พัก เอกสารการ
สอนชุดวิชา 
4.  มีการประเมินผลโดยจัดทําแบบสอบถามแจกใหอาจารยสัมมนาและจัดเก็บ
แบบสอบถามในวันประชุมประมวลผล และสรุปผลการประชุม 
5. นําผลสรุปการประเมินการประชุมจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ 
สาขาวิชา และศูนยสัมมนา 
 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1) รายชื่ออาจารยที่ไดรับจากสาขาวิชาบางครั้งกระชั้น
ชิด ทําใหสํานักบริการการศึกษาตองเรงดําเนินการและ
อาจเกิดขอผิดพลาดได 
2) การสงขอมูลโดยใชเอกสารจํานวนมากไมคลองตัว 
3)มหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายจํานวนมากภาค
การศึกษาละประมาณ 300,000 บาท  
( 2 ภาคการศึกษาประมาณ 600,000บาท) 
หากลดจํานวนครั้งการจัดประชุม จะชวยลดคาใชจายได 
 

1) มหาวิทยาลัยควรเรงจัดทําระบบ online ในการจัดสงขอมูล
ระหวาง สาขาวิชา � สํานักบริการการศึกษา 
2) จัด copy เอกสารตางๆลงแผนดิสกเก็ต เพื่อความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วและลดจํานวนเอกสารลง 
3)เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายควรจัดประชุมปละ  1 ครั้งเฉพาะ
อาจารยใหมเทานั้น 
4) หนวยงานที่เกี่ยวของเชน สาขาวิชา  
ศูนยสัมมนา ควรปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของอยาง
เปนรูปธรรมเสนอมหาวิทยาลัย 

1) อาจารยที่เขาสัมมนาแนวการศึกษาเปนทิศทาง
เดียวกัน ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกตองลดขอผิดพลาด 
เชน การเบิกจาย การจัดสงเอกสารตางๆ มายัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน 
2) สามารถวางแผนการจัดประชุมและเตรียมงาน   
ในสวนที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน เชน การเตรียม
อาหารที่พัก และคาใชจายในการจัดประชุม เปนตน 
เนื่องจากอาจารยตอบรับการเขาสัมมนามาลวงหนา
ทุกครั้ง 

 

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  
องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 

จัดสัมมนา / ประชุมอาจารยและหัวหนาศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
 
 
 

1. สําเนาบันทึกจากสาขาวิชา สงขอมูลการจัดสัมมนาหัวหนาศูนยฯเฉพาะกิจและอาจารยประจําภาค         
การศึกษา 
2. แผนการดําเนินงานประจําป 2548(ภาค 2/2547 และ 1/2548) 
3. บัญชีรายชื่อผูเขารวมสัมมนา 
4. ตัวอยางเอกสารชุดฝกปฏิบัติแจกวันประชุม 
5. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบจัดสัมมนาประจําภาคการศึกษา 
6. สําเนาบันทึก ขอใชสถานที่ อาหารและที่พักในการจัดสัมมนา 
7. แบบประเมินการจัดสัมมนา ประจําภาคการศึกษา 
8. สรุปผลการประเมินการจัดสัมมนาฯ ประจําภาคการศึกษา 
9. สําเนาบันทึกจัดสงสรุปผลการประเมินการจัดสัมมนา ประจําภาคการศึกษาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.11.3) 
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องคประกอบที่   3 การบริการนักศึกษา 
ตัวบงชี้วัด  3.1  การจัดสงวัสดุการศึกษา  ใหนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนการปฏิบัติงานการจัดสงเอกสารการสอนพัสดุการศึกษา

และสิ่งพิมพทั่วไป 
1. มีการกําหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับภารกิจและมีการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปเปนลายลักษณอักษร 
3 4 5 

(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานการจัดสงเอกสารการ
สอนพัสดุการศึกษา และสิ่งพิมพทั่วไป 

2. มีแผนและผลการดําเนินงานดังนี้ 
2.1 การจัดสงเอกสารการสอนและพัสดุการศึกษาใหกับนักศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงขอมูลที่อยู
นักศึกษาของสํานักทะเบีนและวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษา 

2.2 การจัดสงสิ่งพิมพประเภทแผนพับ, โปสเตอร และเอกสารเผยแพร 
เชน ขาว มสธ. จดหมายขาวบัณฑิต แผนพับและโปสเตอรรับสมคัร
ผูเรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร ฯลฯ  มีการจัดสงใหกับนักศึกษาและ
หนวยงานไดตามจํานวนที่ไดรับรายชื่อที่อยูจากสํานักทะเบียนและ
วัดผลและสํานักการศึกษาตอเนื่อง  และจัดสงไดตามชวงระยะเวลา
ของกิจกรรมประเภทตาง ๆ  

2.3 การจัดสงคูมือ  ไดแก  คูมือลงทะเบียนเรียนปริญญาตรี/โทคูมือ     
นักศึกษาและหลักสูตรสาขาวิชา คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คูมือ
ฝกปฏิบัติพยาบาล มีการจัดสงไดตามจํานวนที่ไดรับรายชื่อที่อยูมา
จากสํานักทะเบียนและวัดผล สํานักบัณฑิต และจัดสงไดตามชวง
ระยะเวลาของกิจกรรม 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

2.4 การจัดสงเอกสารโครงการและเอกสารอื่น ๆ ไดแก โครงการ
สัมฤทธิ์บัตร อบต.  โครงการชุดฝกอบรมเครือขายชุมชนเพื่อการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ทําเนียบบัณฑิต  เอกสารโสตทัศน ฯลฯ มีการ
จัดสงตามจํานวนที่ไดรับรายชื่อ-ที่อยูจากสํานักทะเบียนและวัดผล 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง  ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด สโมสร 

2.5 การจัดสงระเบียบการสมัครปริญญาตรี/โท/เอก และโครงการไปวาง
จําหนาย ณ  ตัวแทนจําหนายตาง  ๆ  ไดแก  บริษทัไปรษณียไทย  
บริษัทเซเวนอีเลฟเวน จํากัด ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด  
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.  เรือนจํา ศูนยวิทยพัฒนา 
มสธ. ศูนยหนังสือ มสธ. ตางประเทศ  ตัวแทนรานหนังสือ เปนตน  
มีการจัดสงไปวางจําหนาย  ณ  ตัวแทนตาง ๆ  ไดตามเปาหมายและ
เพียงพอตามที่แสดงความจํานงของแตละแหงตามวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

(3) มี (2) และมีการจัดเก็บและจัดทําหลักฐานการจัดสงอยางเปนระบบ 3.1 มีการจัดทําหลักฐานการรับงานจากหนวยงานตาง ๆ  และมีการจัดเก็บไว
เปนประเภทเพื่อสะดวกตอการคนหาและตรวจสอบ 

3.2 มีการจัดทําหลักฐาน การสงออกแยกตามประเภทงาน 
3.3 มีระบบการตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน และขอมูลการจัดสงจาก 

Web 

   

(4) มี (3) และมีการตรวจสอบติดตามแกปญหา 4.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานตนเรื่องที่มีปญหาการจัดทําสิ่งพิมพหรือ
เอกสารไมเสร็จตามกําหนดเวลาเพื่อหาแนวทางแกไขไมใหเกิดผล
กระทบตอนักศึกษาหรือหนวยงาน  เชน มีการนัดประชุมเพื่อหาแนวทาง
แกปญหาในครั้งตอไป  มีการปรับระบบการทํางานใหมใหสอดคลองกับ
สถานการณ  เชน  การจัดสงระเบียบการไปวางจําหนายจะมีการกระจาย
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

ไปทุกจุดทั่วประเทศเพื่อใหมีของพรอมในวันแรกของการเริ่มเปด
จําหนาย หลังจากนั้นจึงคอยทะยอยสงใหแตละที่ใหเพียงพอตามที่แจง
ความประสงคมาตลอดจนติดตามแกไขปญหานักศึกษา  ผูเรียน 
หนวยงานอยางรวดเร็วโดยผานทางโทรศัพท โทรสาร E-mail อยาง
ตอเนื่อง     มีการสอบสวนการจัดสงกรณีเอกสารสิ่งพิมพไมถึงผูรับ
ปลายทาง 

4.2 มีการติดตามเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาที่ผลิตลาชา เพื่อจัดสงให
นักศึกษา 

4.3 มีการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาใหนักศึกษา ในกรณีที่
สงไปแลว นักศึกษายังไมไดรับ 

4.4 มีระบบฐานขอมูลที่ใชในการตรวจสอบการลงทะเบียนและการจัดสงให
นักศึกษา 

(5) มี (4) และมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนางาน 5. มีการนําผลการทดลอง วิธีการจัดสงโดยผานทางไปรษณีย กับบริษัท    
เอกชน นํามาพัฒนารูปแบบการบรรจุหีบหอ จากเดิมใชแรงงานคนและ
วัสดุในการบรรจุเปนกลองกระดาษ  ปจจุบันเปลี่ยนเปนการนําเครื่องจักร
มาใชในการบรรจุและวัสดุที่ใชเปนพลาสติก ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถ
ประหยัดคาวัสดุ คาจางแรงงาน และไดปริมาณงานเพิ่มขึ้นตอวัน 

   

     
 
 
 
 
 



 45
 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- ตองรอขอมูลที่อยูนักศึกษาจากสํานักทะเบียน

และวัดผล สํานักบัณฑิตศึกษา  
- เอกสารการสอนฯ (ชุดวิชาใหม ชุดปรับปรุง) 

ผลิตไมเสร็จตามกําหนด 
- มีการเลื่อนเปดชุดวิชาใหมและยกเลิกการ   

ปรับปรุง เมื่อมีนักศึกษาลงทะเบียนมาแลว 
- คอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานไมทันสมัย 

ไมสามารถสรางโปรแกรมใหม ๆ  เพื่อใชใน
การจดัเก็บขอมูลได 

- มีการประสานงานกันระหวางสํานัก
ทะเบียนและวัดผล และงานขอมูลนักศึกษา 
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 

- ปรับกระบวนการผลิตเอกสารการสอนและ
วัสดุการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเสร็จ
ตามกําหนด 

- มีการประชาสัมพันธในขาว มสธ. ในกรณี
ที่การจัดสงเอกสารการสอนฯ ใหนักศึกษา
มีปญหา และถูกสงคืนกลับมาที่
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ทันสมัย และใหเพียงพอกับการใชงาน
ของแตละหนวยงาน 

        มีวิธีการจัดการกับงานที่มีปญหาความลาชาไดอยาง
เหมาะสมและรวดเร็ว  เชน 

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ  สําหรับการปฏิบัติงาน
ใหมีความพรอมและเพียงพอ 

2. ขอความรวมมือจากบุคลากรทุกหนวยงานภายใน   
ศูนยฯ สํานัก มาชวย 

3. ลดชวงระยะเวลาการทํางานใหนอยกวาที่ปฏิบัติใน
เวลาปกติ 

4. เพิ่มชั่วโมงการทํางาน เชน มีการปฏิบัติงานลวงเวลา 
5. ขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก เชน บริษัท

ไปรษณียไทย หรือ รสพ. ในการมารับสิ่งของนอกเหนือจาก
ระยะเวลาที่กําหนดและจํานวนที่จํากัด ตลอดจนการนําจายถึง   
ผูรับไดรวดเร็วขึ้น 

- นําเครื่องจักรเขามาชวยใน
กระบวนการบรรจุหีบหอ 

- เปดชองทางใหนักศึกษามารับ
เอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
ดวยตนเอง 

- ติดตอกับนักศึกษาโดยตรง 
- ประสานงานกับสํานักทะเบียนฯ และ

สํานักบัณฑิตศึกษา 
- ประสานงานกับบริษัทไปรษณียไทย 

จํากัด เรื่อง เอกสารการสอนและวัสดุ
การศึกษาของนักศึกษาที่ไมสามารถ
นําจายได 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาใหนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 1. วัตถุประสงคและแผนการปฏิบัติงานประจําป 2547-2548  ในงานจัดสงเอกสารการสอนและพัสดุการศึกษาและงานจัดสง

สิ่งพิมพทั่วไป 
- แผนการปฏิบัติงานป  2547 (1 ต.ค. 2547-31 ธ.ค. 2547) 
- แผนการปฏิบัติงานป  2548 (1 ม.ค. 2548-30 ก.ย. 2548) 

2. แผนและผลการดําเนินงานป 2547-2548 ของงานจัดสงเอกสารการสอนและพัสดุการศึกษาและงานจัดสงสิ่งพิมพทั่วไป 
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2547 (1 ต.ค. 2547-31 ธ.ค. 2547) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2548 (1 ม.ค. 2548-30 ก.ย. 2548) 

3. ตัวอยางงานประเภทตาง ๆ และหลักฐานการรับเขาและหลักฐานการสงออก 
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องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 

- บัญชีแสดงวันรับเขาที่อยูนักศึกษาจากสํานักทะเบียนและวัดผลและวันที่จัดสงทางไปรษณีย 
- สถิติการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา 

        ภาคการศึกษาที่  2/2547                                              จํานวนชิ้น 
รับเขาจากสํานักทะเบียนและวัดผล                                      219,083 
สงออกใหนักศึกษา                                                              306,334 
(จํานวนสงออกมากกวาเนื่องจากชุดวิชาใหมและชุดปรับปรุง มีการจัดสง มากกวา  1 ครั้ง) 
        ภาคการศึกษาที่  1/2548                                              จํานวนชิ้น 
รับเขาจากสํานักทะเบียนและวัดผล                                      300,286 
สงออกใหนักศึกษา                                                               331,030 
(จํานวนสงออกมากกวาเนื่องจากชุดวิชาใหมและชุดปรับปรุง มีการจัดสง มากกวา  1 ครั้ง) 

- บัญชีรายชื่อชุดวิชาใหม, ชุดวิชาปรับปรุงที่เปดในภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาค 1/2548 และวันที่สงออก 
-  ตัวอยาง ขอมูลการตรวจสอบใน Web 

4.  -      ประเด็นปญหาจากนักศึกษาทางโทรศัพทและทางจดหมาย 
- รายงานแบบสอบสวนไปรษณียและแบบแจงผลการสอบสวน 
- สถิติไปรษณียภัณฑตีคืน 
- บัญชีจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา ครั้งที่ 2 
- ตัวอยาง ขอมูลการตรวจสอบใน Web 
- ใบแจงชุดวิชาผลิตใหมและชุดปรับปรุงเขาจากงานพัสดุ 

5. สรุปผลการทดลองการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาทางบริษัทเอกชนและบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
- ตัวอยาง ใบนําสงเอกสารการสอนฯ  กับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด และแบบสอบถาม 
- ตัวอยาง ใบนําสงเอกสารการสอนฯ กับบริษัท SME และแบบสอบถาม 
- ตัวอยาง ใบนําสงเอกสารการสอนฯ กับบริษัท Inter และแบบสอบถาม 
- บัญชีสรุปยอดการจัดสงที่ใชบริษัทเอกชนและบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
- โครงการพัฒนา การบรรจุหีบหอดวยเครื่องไฟฟา 

(เอกสารหมายเลข EDS-3.1.4) 
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ตัวบงชี้วัด   3.2    การจัดการกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีแผนงานรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษา 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษา 
(3) มี (2) และมีชองทางการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และมีการบันทึกหลักฐานการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาและ

สงมอบใหประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาในแตละสาขาวิชา 
(5) มี (4) และมีการรวบรมประเด็นปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

1. มีแผนการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาที่สอดคลองกับปฏิทิน
การดําเนินงานการประเมินกิจกรรมประจําชุดวิชาของมหาวิทยาลัยที่เปน
ลายลักษณอักษร 

2. มีการดําเนินการตามแผนและปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานการรับเขา
กิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาไดตามจํานวนที่นักศึกษาสงเขามาใน
แตละชุดวิชา  ดังนี้ 

             ภาคการศึกษาที่  2/2547 รับกิจกรรมจากนักศึกษา 43,158 ชิ้น       
ภาคการศึกษาที่  3/2547 (ภาคพิเศษ) รับกิจกรรมจากนักศึกษา       

4,353 ชิ้น  
ภาคการศึกษาที่ 1/2548 รับกิจกรรมจากนักศึกษา 60,834 ชิ้น      

3. นักศึกษามีทางเลือกสําหรับการสงกิจกรรมประจําชุดวิชาเขามาที่
มหาวิทยาลัยไดหลายชองทางตามความเหมาะสม  ไดแก  ทางไปรษณีย  
มาสงดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

4. มีการจัดทําหลักฐานการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาทุกคนเปน
ชุดวิชาดวยระบบฐานขอมูล Microsoft Access  และนักศึกษาสามารถเขา
มาตรวจสอบการสงกิจกรรมของตนเองไดวามหาวิทยาลัยไดรับหรือไม 
โดยผานทางโทรศัพท  ทางอินเตอรเน็ต  และ E-mail  นอกจากนี้
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่ในการใหบริการนักศึกษาในการ
ตอบ คําถามสามารถดึงขอมูลจากระบบนี้ไปใชเปนขอมูลสําหรับจัดตอบ    

ไมเสนอเขา
รับการ
ประเมิน 

4 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

นักศึกษาไดถามีการสอบถามเขามา 
สําหรับหลักฐานการสงมอบกิจกรรมประจําชุดวิชาของนักศึกษาใหประธาน
คณะกรรมการบริหารชุดวิชานั้นจัดทําเปนบัญชีควบคุมการสงมอบในแต      
ละครั้ง 

 5. มีการสรุปประเด็นปญหาตอคณะกรรมการเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ    
การปรับปรุงในการจัดทําในครั้งตอไป  และมีการติดตามแกไขปญหา
ของ  นักศึกษาอยางตอเนื่อง  และรวดเร็วโดยผานทางโทรศัพท โทรสาร     
E-mail และทางจดหมาย 

   

     
 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ขาดบุคลากรประจําที่มีความชํานาญการพิมพ

ขอมูล (เพิ่มงานแตไมเพิ่มบุคลากรให
สอดคลองกับลักษณะงาน) 

1. ตองหาบุคลากรที่มีความชํานาญเรื่องการพิมพ
มาประจําไวประมาณ  3-5 คน เพื่อทํางาน      
ทดแทนกันได 

- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสามารถดําเนินการ
จัดทําใหแลวเสร็จสมบูรณและสงมอบให
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน คือ 10 วัน
หลังจากที่หมดเขตการสงกิจกรรมของ
นักศึกษาเขามาที่มหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาสามารถเขามาตรวจเช็คการรับ       
กิจกรรมจากนักศึกษาที่เขามามหาวิทยาลัยดวย
ตนเองไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท 
ทางอินเตอรเน็ต  จดหมาย  E-mail   

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
สําหรับการปฏิบัติงานใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง 
Pinter ระบบ Borcoard เปนตน 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษา 1. แผนการดําเนินงานรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาและปฏิทินการดําเนินงานการประเมินกิจกรรมประจําชุดวิชา  

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวนชุดวิชาที่เปดในแตละภาคการศึกษา 
3. หลักฐานการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาผานชองทางตาง ๆ ไดแก  ทางไปรษณีย นํามาสงดวยตนเอง 
4. รายงานผลการสงออก-รบัเขากิจกรรมประชุดวิชาที่นักศึกษาสงเขามาแตละชุดวิชา ในแตละภาคการศึกษาและสงมอบ

สาขา 
5. ประเด็นปญหาที่นําเสนอตอคณะทํางานพิจารณาปรับระบบการประเมินนักศึกษา/ประเด็นปญหาจากนักศึกษาทาง

โทรศัพท 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.2.4) 
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ตัวบงชี้วัด  3.3  การบริหารงานพัสดุการศึกษา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานพัสดุการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1)  มีการประมาณการสั่งพิมพและการตรวจรับเอกสารการสอนและวัสดุ    

การศึกษาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) มีระบบควบคุมและระบบจัดเก็บพัสดุการศึกษาตามระเบียบพัสดุ 

(มหาวิทยาลัยและสํานักนายกรัฐมนตรี) 
(4) มี (3) มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพัสดุการศึกษา 
(5) มี (4) มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุการศึกษา โดย

คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งนําผลการตรวจสอบ มาปรับปรุงแกไข 

1. มีวัตถุประสงคและมีแผนในการดําเนินงาน 
2. มีการประมาณการสิ่งพิมพเอกสารการสอน  วัสดุการศึกษาตาม            

หลักเกณฑ คือ สถิติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษายอนหลัง 3  ภาค
การศึกษา+สถิติการจําหนายในรอบป+จํานวนคงคลังไมเกิน  10-20%  
ของสถิติการใชในแตละชุดวิชา และมีการตรวจรับเอกสารการสอน วัสดุ
การศึกษา 

3. มีระบบควบคุมบัญชีการรับ-จายและระบบควบคุมการจัดเก็บตามระเบียบ
พัสดุของมหาวิทยาลัย และสํานักนายกรัฐมนตรี 

4. มีการบริหารความเสียงทั้งดานระบบงานและกายภาพไดแกการจัดแผนผัง
การจัดเก็บพัสดุ และแสดงเสนทางเขา-ออกบริเวณคลังพัสดุฯ  และดูแล
พัสดุฯ  มิใหเสียหายจากปลวกและแมลงตาง ๆ  

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ  ประจําปและรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ  หัวหนาสวนราชการ พรอมทั้งนําผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแกไข 

 

4 5 5 
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การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพัสดุการศึกษา  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสูญเสีย  หรือเหตุการณซึ่งไมพึงประสงคทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด  
การบริหารความเสี่ยง  ไดดําเนินการควบคุมในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
1. ดานระบบงาน 

1.1 มีระบบบัญชีควบคุมการเบิก-จาย 
1.2 มีการควบคุมการตรวจรับและจัดเก็บ 
1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําป 
1.4 มีคณะกรรมการควบคุมการจําหนายออกจากบัญชีกรณีเอกสารฯ  ชํารุดหรือลาสมัย 

2. ดานกายภาพ 
2.1 จัดเวรดูแลความเรียบรอยภายในคลังฯ 
2.2 กําหนดเวลาปดเปดคลังพัสดุการศึกษา 
2.3 มีผังทางเขาออกและผังการจัดเก็บเอกสารฯ 
2.4 มีการกําจัดแมลงตามระยะเวลา 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมบัญชีการ
เบิก-จาย 

- อยูระหวางดําเนินการจัดทําระบบ 1. มีการตรวจสอบระบบบัญชี 
2. สามารถเบิก-จายพัสดุการศึกษาไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 

ดูแลและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่ชวยใน
การปฏิบัติงานใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การบริหารงานพัสดุการศึกษา 1. วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานพัสดุการศึกษา 

2. บันทึกสั่งพิมพเอกสารการสอน 
3. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. สถิติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษายอนหลัง  3  ภาคการศึกษา 
5. สถิติการจําหนายเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาในรอบป 
6. จํานวนคลังเอกสารการสอน 
7. ระบบบัญชี 
8. คูมือบริหารงานพัสดุ 
9. แผนผังการจัดเก็บพัสดุการศกึษา 
10. ขอมูลประกอบการบริหารความเสี่ยง 

10.1 ตารางเวรดูแลความเรียบรอย 
10.2 ผังการเขาออกบริเวณคลังพัสดุการศึกษา 
10.3 กําหนดการในการกําจัดแมลง 

11. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุการศึกษา และสําเนา   รายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุการศึกษา 

12. บันทึกการจําหนายเอกสารการสอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด และบันทึกผลการ
ควบคุมและจําหนายเอกสารการสอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด 

13. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมและจําหนายพัสดุ 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.3.4) 
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ตัวบงชี้วัด   3.4  บริการไปรษณียมหาวิทยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงาน 
(3) มี (2) และมีชองทางการจัดสงที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลในการใหบริการ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

1. หนวยงานมีวัตถุประสงคและแผนงานปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
2. มีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานที่ตั้งไว 
3. มีชองทางในการจัดสงหลายทาง ไดแก ทางไปรษณีย, ทาง ร.ส.พ. และ

การใชบุคลากรในการจัดสงภายใน 
4. มีการแจกแบบสอบถามการใหบริการแกหนวยงานในและบุคลากรที่มา

ใชมาบริการ และผูใชบริการไดรับความพึงพอใจในบริการดานตาง ๆ    
ดังนี้ 
4.1 การใหบริการรับสงไปรษณียราชการพบวาผูใชบริการมี                

ความพึงพอใจในระดับมาก 
4.2 การใหบริการรับ-สง หนังสือราชการภายในพบวาฯ  ใชบริการ            

มีความพึงพอใจในระดับมาก 
4.3 การใหบริการรับ-สงไปรษณียสวนตัวพบวาผูใชบริการมี                

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
5. มีการประชุมบุคลากรในหนวยงานเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงและพัฒนา

งานใหมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4 5 5 
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ตัวบงชี้วัด   3.5  การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนในการดําเนินการ 
(2) มี (1) มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงาน 
(3) มี (2) และ การรวบรวมสถิติผูใชบริการและจําแนกปญหาของ    

นักศึกษา 
(4) มี (3) และ นักศึกษาไดรับคําตอบครบทุกประเด็นรอยละ 80 
(5) มี (4) และมีการประเมินและนําผลการประเมินมาใชใน         

การปรับปรุงการทํางาน 

1. มีวัตถุประสงคของโครงการและมีแผนการปฏิบัติงาน 
1.1  มีการใหคําปรึกษาผานโทรศัพทในชวงกลางวันและหลังเวลา   ราช การใหแก

นักศึกษา ในชวงกลางวัน เวลา 12.00 น. หลังเวลาราชการ 
เวลา 16.30-19.00 น. และวันเสาร เวลา 08.30-16.30 น. 

1. 2  การประชาสัมพันธการใหบริการแกนักศึกษาทราบ เพื่อมาใชบริการ ผานสื่อ
ตาง ๆ เชนเอกสารปฐมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธแก       นักศึกษาโดยตรง 

1.3  การตอบคําถามและใหคําปรึกษาผานโทรศัพท โดยมีการบันทึก  
ขอมูลการรับสายลงในสมุดบันทึกการใหบริการฯ 
2. มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการและจําแนกปญหาของนักศึกษา โดยประเด็นปญหา
สวนใหญ ไดแก 

2.1 ขอขอมูลการสมัครเรียนตอปริญญาตรี ปริญญาโท 
2.2 ขอคําแนะนําเรื่องการลงทะเบียนเรียน 
2.3 เอกสารการเรียนการสอน 
2.4 ทุนการศึกษา ฯลฯ 

3. มีนักศึกษาถามปญหาตั้งแตเดือนมกราคม-กันยายน รวม  3,665  ราย  แบงได ดังนี้   
มกราคม  257 คน  กุมภาพันธ 651 คน   มีนาคม  402  คน  เมษายน  305 คน 
พฤษภาคม  295 คน มิถุนายน  496 คน กรกฏาคม  356 คน สิงหาคม 354  คน 
กันยายน  549  คน นักศึกษาทั้งหมดไดรับคําตอบครบทุกประเด็นรอยละ 89 
 
 

5 5 5 
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ตัวบงชี้วัด   3.5  การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนในการดําเนินการ 
(2) มี (1) มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงาน 
(3) มี (2) และ การรวบรวมสถิติผูใชบริการและจําแนกปญหาของ    

นักศึกษา 
(4) มี (3) และ นักศึกษาไดรับคําตอบครบทุกประเด็นรอยละ 80 
(5) มี (4) และมีการประเมินและนําผลการประเมินมาใชใน         

การปรับปรุงการทํางาน 

1. มีวัตถุประสงคของโครงการและมีแผนการปฏิบัติงาน 
1.1  มีการใหคําปรึกษาผานโทรศัพทในชวงกลางวันและหลังเวลา   ราช การใหแก

นักศึกษา ในชวงกลางวัน เวลา 12.00 น. หลังเวลาราชการ 
เวลา 16.30-19.00 น. และวันเสาร เวลา 08.30-16.30 น. 

1. 2  การประชาสัมพันธการใหบริการแกนักศึกษาทราบ เพื่อมาใชบริการ ผานสื่อ
ตาง ๆ เชนเอกสารปฐมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธแก       นักศึกษาโดยตรง 

1.3  การตอบคําถามและใหคําปรึกษาผานโทรศัพท โดยมีการบันทึก  
ขอมูลการรับสายลงในสมุดบันทึกการใหบริการฯ 
2. มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการและจําแนกปญหาของนักศึกษา โดยประเด็นปญหา
สวนใหญ ไดแก 

2.1 ขอขอมูลการสมัครเรียนตอปริญญาตรี ปริญญาโท 
2.2 ขอคําแนะนําเรื่องการลงทะเบียนเรียน 
2.3 เอกสารการเรียนการสอน 
2.4 ทุนการศึกษา ฯลฯ 

3. มีนักศึกษาถามปญหาตั้งแตเดือนมกราคม-กันยายน รวม  3,665  ราย  แบงได ดังนี้   
มกราคม  257 คน  กุมภาพันธ 651 คน   มีนาคม  402  คน  เมษายน  305 คน 
พฤษภาคม  295 คน มิถุนายน  496 คน กรกฏาคม  356 คน สิงหาคม 354  คน 
กันยายน  549  คน นักศึกษาทั้งหมดไดรับคําตอบครบทุกประเด็นรอยละ 89 
 
 

5 5 5 
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ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
4. มีการประชุมนักแนะแนวเพื่อประเมินผลปรับปรุงการทํางาน และแลกเปลี่ยน   
ขอมูลการใหบริการสัปดาหละ 1 ครั้ง  รวม 35  ครั้ง (15  มีนาคม – 30 กันยายน 
2548) และไดมีการเชิญวิทยากรจากสาขาวิชา/หนวยงานภายนอกที่เปนวิทยากร     
ใหขอมูล รวม 4 ครั้ง โดยเปนสาขาวิชา 1 ครั้ง สํานักทะเบียนและว ัดผล 2  ครั้ง 
สํานักบริการการศึกษา  1  ครั้ง 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  มหาวิทยาลัยเสียคาใชจายสูง   เพราะตอง
ติดตอกับนักศึกษาซึ่งสวนมากติดตอกับ
มหาวิทยาลัยดวยโทรศัพทมือถือ 

1. ควรใชระบบโทรศัพทที่เปนระบบเสีย   
คาใชจายเทากันทั่วประเทศ 

1.  นักศึกษาไดรับความสะดวกและไดรับการบริการ
นอกเวลาราชการ 
2. ผูใหบริการมีความชํานาญและมีทักษะในการให
คําปรึกษาตามวิชาชีพ 
3. มีการบันทึกสถิติผูขอใชบริการเปน 
ลายลักษณอักษร 
4. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสัปดาหละ  1 ครั้ง 

1.  ควรมีระบบฐานขอมูลเพื่อสืบคนและตอบ
นักศึกษาทันทีไมตองติดตอกลับซึ่งจะทําให 
ประหยัดได 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
 

1. บันทึกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รายงานการใหบริการคําปรึกษาทางโทรศัพทเดือนละ 1 ครั้ง 
3. แบบบันทึกการใหบริการรับโทรศัพทของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนรายบุคคล 
4. รายงานการประชุม  15  นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.5.2) 
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ตัวบงชี้วัด     3.6   การใหบริการแนะแนวการศึกษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ “แนะแนวการศึกษา”  บน www.stou.ac.th 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลาย 
ลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงาน 
(3) มี (2) และ มีการนําเสนอเนื้อหาสาระในการใหบริการแนะแนว
การศึกษาที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และ มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการและรายงานผลในการประชุม
ฝายแนะแนวการศึกษา 
(5) มี (4) และ มีการนําขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. มีแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมีการประชาสัมพันธให 
นักศึกษาทราบ ทางสื่อ    www.stou.ac.th     เอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   
วีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
3.  มีการนําเสนอหนาเอกสารที่มีรูปแบบและเนื้อหาสาระหลากหลาย 
ประกอบดวย  ขาวสําหรับนักศึกษา, ทุนการศึกษา, กิจกรรมนักศึกษา, บทความ
แนะแนวการศึกษา, ตารางรายการวิทยุ-โทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา, 
คําถาม         นักศึกษาใหม, กระดานสนทนา, การประชาสัมพันธโครงการสําหรับ
นักศึกษา (ตามชวงเวลา)      
4. มีการรวบรวมสถิติการเขาเยี่ยมชมผูใชบรกิารเฉลี่ยเดือนละ 
4,800 รายการ  และรายงานผลในที่ประชุมฝายแนะแนวการศึกษา 
 

4 4 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หัวขอ “แนะแนวการศึกษา” อยูในหัวเรื่อง
“บริการการศึกษา” ซึ่งนักศึกษาจะตองเลือก 
Dropbox จึงจะเขาถึงหัวขอได   

1.  ขอใหคณะทํางานอินเทอรเน็ต ของ
มหาวิทยาลัย  จัดทํา Sitemap เพื่อแสดงหัวขอ 
เพิ่มเติม  

1. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบใน
สื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

1. ขอใหคณะทํางานอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 
   จัดทํา Sitemap เพื่อแสดงหัวขอเพิ่มเติม 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ “แนะแนวการศึกษา”  บน www.stou.ac.th 1. แผนปฏิบัติการประจําป 

2. รายงานผลการจัดทํา  webpage “แนะแนวการศึกษา” ปการศึกษา 2547 และตัวอยางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  
3.  เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม VCD ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
4.  สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ ศูนยรวมสถิติเว็บไทย 
 http://truehits.net  และ www.webstats4u.com (www.nedstatbasic.net) 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59
ตัวบงชี้วัด     3.7     การบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝายแนะแนวการศึกษาผาน www.stou.ac.th 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการบริการใหคําปรึกษาผานกระดาน
สนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(2) มี (1) และ การดําเนินการตอบคําถามผานกระดานสนทนาและไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
(3) มี (2) และการรวบรวมสถิติผูใชบริการ 
(4) มี (3) การจําแนกประเด็นปญหาของนักศึกษาที่ใชบริการ และสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
(5) มี (4) การติดตามการใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เปนรายกรณี 

1. มีแผนงานการบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณีย 
อิเล็ก ทรอนิกส 
2. มีการตอบคําถามผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และมีการ
เพิ่มที่อยูของฝายแนะแนวการศึกษา co.esoffice@stou.ac.th 
(จากเดิมเปนกลองจดหมายของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 
3. มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ประมาณเฉลี่ยเดือนละ 200 ราย 
4.  มีการจําแนกประเด็นปญหา (ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส) และสงตอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเชนสํานักทะเบียนและวัดผล และสาขาวิชา 
5. มีการติดตามใหคําปรึกษาและชวยเหลืออยางตอเนื่อง โดยประสานงานติดตอ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักทะเบียนและวัดผล ฝายประสบการณวิชาชีพ 
สํานักวิชาการ เปนตน และตอบกลับใหนักศึกษาทราบ 

4 4.5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หัวขอ “แนะแนวการศึกษา” อยูในหัวเรื่อง
“บริการการศึกษา” ซึ่งนักศึกษาจะตองเลือก 
Dropbox จึงจะเขาถึงหัวขอได (จดหมาย
โฆษณาสินคา) จดหมายที่มีไวรัสแฝงตัวมากับ
เอกสารแนบ) 

1.  ขอใหคณะทํางานอินเทอรเน็ต ของ
มหาวิทยาลัย  จัดทํา Sitemap เพื่อแสดงหัวขอ 
เพิ่มเติม 
2.  เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมีระบบกรอง           
จดหมาย (serccning)  เพื่อจัดการขอมูลที่ปรับ 
สวนที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการศึกษา 

1. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบใน
สื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
2.  ผูตอบกระดานสนทนาเปนผูมีความรู
ความสามารถ 

1. ควรจัดระบบการติดตามชวยเหลือ เชน ผูให
คําปรึกษาควรมีแฟมขอมูลนักศึกษารายบุคคลเพื่อ
สํารวจประเด็นการใหคําปรึกษาไดอยางรวดเร็ว 
และชวยเหลือนักศึกษาไดอยางตอเนื่อง 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การบริการการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝายแนะแนว
การศึกษาผาน www .stou.ac.th 

1. (ตัวอยาง ) กระทูปญหากระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” (1 ต.ค. 2547-30 ก.ย. 2548) 
2. (ตัวอยาง) จดหมายตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (1 ต.ค. 2547- 30 ก.ย. 2548) 
3. สถิติการตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail:escoined@stou.ac.th และ  
    co.esoffice@stou.ac.th (1 ต.ค. 2547-30 ก.ย. 2548) 
4. (ตัวอยาง) จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่สงตอหนวยงาน 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.7.2) 
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ตัวบงชี้วัด  3.8    บริการแนะแนวผานรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา 
(3) มี (2) และ มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
(4) มี (3) และ มีประเด็นรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมที่นักศึกษาในแตละ
ชวงเวลา 
(5) มี (4) และ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินการตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ  6  รายการ   
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบทาง Website ของมหาวิทยาลัย และ
ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน 
4. มีประเด็นรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมนักศึกษาในแตละชวงเวลาตามปฏิทิน
การศึกษา โดยในชวงตนภาคการศึกษาจะเปนรายการใหความรูเรื่อง  วิธีการศึกษา 
และปลายภาคการศึกษาจะเปนเรื่องสอบ  
5. มีการประชุมผูดําเนินการจัดรายการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ โดย
เปนการประชุมบุคลากรที่จัดทํารายการในแตละรายการแลวนําผลมาปรับปรุง    
รูปแบบรายการ 

4 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. เวลาที่จัดออกอากาศเชามาก คือ เวลา 05.40-
06.00 น. นักศึกษาอาจไมไดรับชมรายการ ทั้งนี้
เพราะชวงเวลาออกอากาศขึ้นอยูกับการจัดสรร
เวลาของสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 11  

มหาวิทยาลัยควรแสวงหาชองทางการ
ออกอากาศเพิ่มเติม 

1. ประเด็นเนื้อหาของรายการมีประโยชนตอ
การเรียน ชวยทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ
และสามารถประสบความสําเร็จได 

1.1 ควรมีการสรุปความตองการของนักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาของรายการ 
1.2 ควรมีการติดตามและประเมินผลการรับชม
รายการอยางเปนระบบ 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา 1. ตัวอยางแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 

ภาคการศึกษาที่  2/2547 และภาคการศึกษาที่  1/2548 
2. ตัวอยางประเด็นการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
2/2547  และภาคการศึกษาที่ 1/2548 
3. ตัวอยางบทรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2548 
4. ตัวอยางตารางออกอากาศ    
5. VCD รายการวิทยุโทรทัศน  
6. ปฏิทินการศึกษา 
7. รายงานการประชุม  เรื่อง แนวทางการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.8.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.9     บริการแนะแนวผานรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวการศึกษา (รายการสด) 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา 
(3) มี (2) และ มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
(4) มี (3) และ มีประเด็นรายการที่สอดคลองกับกิจกรรมที่นักศึกษาจะตอง
ปฏิบัติในแตละชวงเวลา 
(5) มี (4) และ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

1. มีแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนผลิตประจําภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 26  
รายการ 
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบทาง Website ของมหาวิทยาลัย และ
ตารางออกอากาศ 
4. มีประเด็นรายการสอดคลองกับกิจกรรมนักศึกษาในแตละชวงเวลาตาม
ปฏิทินการศึกษา 
5. มีการประชุมคณะผูรับผิดชอบรายการเพื่อการประเมินการผลิตรายการ 

4 5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นักศึกษาไมสามารถเปดหาคลื่นรับฟง
รายการไดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
ออกอากาศระบบ A.M. 
2. วัน, เวลา ออกอากาศไมเหมาะสม (วันจันทร
เวลา  15.20-16.00 น.) 

1. มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนระบบการ
ออกอากาศเปนระบบ F.M. 
2. วัน เวลา ที่ออกอากาศ เปนชวงเวลานักศึกษา
หรือผูฟง/ไมไดทํางาน (08.30-16.30 น.) 

1. เปนรายการสดนาสนใจชวนติดตาม 
2. เนื้อหาสาระตรงกับชวงของกิจกรรม 
นักศึกษา 
3. รูปแบบรายการมีการปฏิสัมพันธ 

1. ควรมีการติดตามประเมินผลปรับปรุง          
รูปแบบรายการ 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวการศึกษา (รายการสด) 1. แผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 ภาค

การศึกษาที่ 2/2547 และภาคการศึกษาที่ 1/2548 
2. ตัวอยางประเด็นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อการแนะแนวการศึกษาภาคการศึกษาที่ 
2/2547 
3. ตัวอยางบทรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 
4. ตัวอยางตารางออกอากาศ 
5. CD รายการวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
6. ปฏิทินการศึกษา 
7. รายงานการประชุม  เรื่อง  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวการศึกษาแบบ    
ปฏิสัมพันธ 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.9.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.10     การผลิตบทความแนะแนวในขาว มสธ. 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนว” เปนลาย
ลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามแผนการผลิต 
(3) มี (2) และ มีประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
(4) มี (3) และ มีการรายงานผล การเผยแพร 
(5) มี (4) และ มีการประเมินและนําผลมาใชปรับปรุงบทความใหตรงกับ
ความตองการของนักศึกษา 

1. มีแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนว” เปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนการผลิต 
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบผานคูมือนักศึกษา และ web site  
หนาฝายแนะแนวการศึกษา 

3 3 4 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ระยะเวลาออกขาวนานไป 3 เดือน/ฉบับ ทํา
ใหมีบทความไดนอย 

1. เพิ่มชองทางเผยแพรบทความแนะแนวแก 
นักศึกษา 

1. สามารถจัดบริการแนะแนวการศึกษาผานสื่อ
เพื่อการแนะแนวการศึกษาหลากหลาย เชน 
สิ่งพิมพ รายการวิทยุ โทรทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การผลิตบทความแนะแนวในขาว มสธ. 
 

1. แผนการผลิตบทความเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
2. เอกสารบทความเพื่อการแนะแนว “คอลัมนแนะแนว” มสธ. ประจําเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2547 , 
 ม.ค.-มี.ค. 2547,  เม.ย.-มิ.ย.2547 และ ก.ค.-ก.ย.2548 
3. การประชาสัมพันธในคูมือนักศึกษา และ web site หนาของฝายแนะแนวการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.10.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.11  โครงการแนะแนวนัดหมาย 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย

ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานโครงการแนะแนวนัดหมายเปนลายลักษณ
อักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานการโครงการ
แนะแนวนัดหมาย 
(3) มี (2) และ มีสื่อ เอกสาร และแบบฝกปฏิบัติประกอบการบรรยายสําหรับ
วิทยากรและนักศึกษา 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินการโครงการแนะแนวนัดหมาย 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง และพัฒนาโครงการ
แนะแนวนัดหมาย 
       

1. มีวัตถุประสงคและแผนงานการดําเนินกิจกรรมตามเอกสารรายละเอียด 
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปการศึกษา 2548 
2. การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการแนะแนวนัดหมาย ไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
     2.1 คัดเลือกจังหวัดที่จะจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2547 จํานวน 10 
จังหวัด มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 975 คน ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
จํานวน 20 จังหวัด มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน  2,516 คน 
     2.2 สอบถามความพรอมของสถานที่จัดกิจกรรม 
     2.3 สงจดหมายเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการ 
     2.4 จัดคณะวิทยากร 
     2.5 เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 
     2.6 ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดเวลา 
     2.7 ประเมินผลโครงการ 

5 5 5 
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

 
       

3. จัดทําสื่อ เอกสาร และฝกปฏิบัติ ไดแก  
     3.1 Powerpoint ประกอบการบรรยายของวิทยากร  
     3.2 คูมือวิทยากร 
     3.3 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เทคนิคการอานเอกสารการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจดบันทึก เทคนิคการสอบ การตอบขอสอบปรนัย
และอัตนัย 
     3.4 แบบฝกปฏิบัติประกอบการบรรยาย 
4. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจ และความพึงพอใจ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
     4.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2547  
            - นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจ จากการบรรยายของ 
วิทยากรโดยภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.3 
            - นักศึกษาไดรับความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวมใน 
ระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.7 
     4.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
            - นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ จากการบรรยายของ 
วิทยากรโดยภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.7 
            - นักศึกษาไดรับความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวม 
ในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.9 
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

 5. มีการจัดประชุมเพื่อนําผลประเมินมารวมกันพิจารณาปรับปรุง  
และพัฒนาโครงการแนะแนวนัดหมาย ดังนี้ 

5.1 เพิ่มเวลาสําหรับกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดยใหเริ่มตนเวลา 
08.45-09.30 น.  
     5.2 เอกสารประกอบการบรรยายและฝกปฏิบัติใหเขาเลมใหเรียบรอย 
     5.3 ขอความอนุเคราะหศูนยบริการการศึกษาใช LCD ประกอบการบรรยาย 
     5.4 ขอความอนุเคราะหศูนยบริการการศึกษาจัดหองประชุมที่มีที่เขียน
หนังสือสําหรับนักศึกษา 
     5.5 เพิ่มชองทางการตอบรับการเขารวมโครงการใหมากขึ้นโดยใหนักศึกษา
เลือกตอบรับทางใดทางหนึ่ง ไดแก ทางโทรศัพท จดหมาย และอีเมล 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ไมสามารถจัดกิจกรรมไดตั้งแตตนภาค 
การศึกษาเนื่องจากตองรอชื่อ-ที่อยู จากการ
สมัครของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

1.  ประชาสัมพันธการเขารวมโครงการ 
ลวงหนาโดยผานสื่อที่มีความหลากหลาย  

1. มีการสงจดหมายเชิญเขารวมโครงการถึง 
นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเปนรายบุคคล 
 และนักศึกษาตอบรับการเขารวมโครงการ 
2. นักศึกษาตองการใหจัดบริการแนะแนว
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

1. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธโครงการ
ผานสื่อที่มีความหลากหลาย 
 
2.1 เพิ่มจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมในแตละ
จังหวัด  
2.2 ขยายจํานวนจังหวัดที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

 
 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
โครงการแนะแนวนัดหมาย 1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548 

2. สรุปโครงการแนะแนวนัดหมาย  ปงบประมาณ  2548 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย  และแบบฝกปฏิบัติโครงการแนะแนวนัดหมาย 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.10.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.12  โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานการโครงการ
เสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
(3) มี (2) และ มีสื่อ เอกสาร และแบบฝกปฏิบัติประกอบการบรรยายสําหรับ
วิทยากรและนักศึกษา 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินการโครงการเสริมสรางศักยภาพ
การศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง และพัฒนาโครงการ
เสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
 
 

1. มีวัตถุประสงคและแผนงานการดําเนินกิจกรรมตามเอกสารรายละเอียด
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปการศึกษา 2548 
2. การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกลไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
     2.1 คัดเลือกจังหวัดที่จะจัดกิจกรรม  5  จังหวัด ไดแก จังหวัด 
เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกน สงขลา และนนทบุรี มีจํานวนนักศึกษาเขารวม      
กิจกรรมจํานวน  122 คน 
     2.2 สอบถามความพรอมของสถานที่จัดกิจกรรม 
     2.3 สงจดหมายเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการ 
     2.4 จัดคณะวิทยากร 
     2.5 เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 
     2.6 ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดเวลา 
     2.7 ประเมินผลโครงการ 

ไดรับ 
งบประมาณ

ให
ดําเนินการ
เปนปแรก 

5 5 
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

 3. จัดทําสื่อ เอกสาร และแบบฝกปฏิบัติประกอบการบรรยาย  
     ไดแก 
     3.1 แผนใสประกอบการบรรยายสําหรับวิทยากร 
     3.2 คูมือวิทยากร 
     3.3  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการสรางความมั่นใจในการศึกษา
ดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล และการทําขอสอบอัตนัย 
     3.4 แบบสํารวจความพรอมทางการเรียน 
     3.5 แบบตรวจสอบความมั่นใจในการเรียน 
     3.6 กิจกรรมฝกปฏิบัติพัฒนาความมั่นใจในความสามารถในการเรียน 
     3.7 แบบฝกทักษะการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัย 
4. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจ และความพึงพอใจ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
     4.1 นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจ จากการบรรยายของ 
วิทยากรโดยภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.6 
      4.2 นักศึกษาไดรับความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวมใน 
ระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.4 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ชวงเวลาการจัดกิจกรรมบางจังหวัดติดกับ
เทศกาลลอยกระทง ทําใหนักศึกษาเขารวม 
กิจกรรมนอย 

1. กําหนดการจัดกิจกรรมใหหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่คาดวาจะมีผลตอการเขารวมกิจกรรม 

1. มีการสงจดหมายเชิญเขารวมโครงการถึง 
นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเปนรายบุคคล 
และนักศึกษาตอบรับการเขารวมโครงการ 
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดสํารวจความ 
พรอมทางการเรียน ไดตรวจสอบความมั่นใจ 
ในการเรียน รวมทั้งไดฝกปฏิบัติทักษะ 
 การทําขอสอบอัตนัย 

1. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธโครงการ
ผานสื่อที่มีความหลากหลาย 
 
2.1 เพิ่มกําหนดเวลาสําหรับกลุมของนักศึกษา 
ตามความตองการของนักศึกษา 
2.2  เชิญบัณฑิต มสธ. มารวมกิจกรรมเพื่อเสริม 
สรางความมั่นใจใหแกนักศึกษา 

 
 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548 

2. สรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล                   
ปการศึกษา  2548 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย  และแบบฝกปฏิบัติโครงการเสริมสรางศักยภาพทาง 
การศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.12.2) 
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ตัวบงชี้วัด    3.13   การจัดการทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงานการใหทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา 
(3) มี (2) มีชองทางการใหบริการขอรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และมีสรุป และรายงานการดําเนินงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(5) มี (4) และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

1. มีวัตถุประสงค และแผนงานการดําเนินงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
2. การดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงานไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
   2.1 ประชาสัมพันธการเปดรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
   2.2 จัดสงใบสมัครพรอมคําชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดสงใบสมัครใหกับผูขอรับทุน
ที่แจงความจํานง 
   2.3 รวบรวมใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัคร 
   2.4 ขอขอมูลผลการศึกษาจากสํานักทะเบียน และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา 
   2.5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมใหไดรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
   2.6 ประกาศผลผูผานการพิจารณา และมีหนังสือแจงเพื่อใหจัดทําสัญญากูยืม 
   2.7 สรุปผลจัดทําเปนรายงานการดําเนินงาน 
3. ชองทางในการขอรับใบสมัครทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ไดแก 
   3.1 โทรศัพท 
   3.2 จดหมายไปรษณีย และจดหมายอิเลกทรอนิกส 
   3.4 ดาวนโหลดทาง www.stou.ac.th 
   3.5 ติดตอดวยตนเองที่ฝายแนะแนวการศึกษาสวนกลาง และที่ ศวน.มสธ. 10 แหง        
ทั่วประเทศ 
4.  มีการสรุปรายงานการดําเนินงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยมีผูขอทุนจํานวน 229 ราย 
และมีผูผานการพิจารณาใหไดรับทุน จํานวน  35  ราย 

4 4 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. เนื่องจากการจัดทําสัญญาเกิดขอผิดพลาด
บอยครั้ง ตองจัดสงคืนใหนักศึกษาแกไขซึ่ง
สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด จึงทําใหเกิด 
ความลาชาในการจัดสงสัญญาใหกับธนาคาร 
รวมทั้งการโอนเงินใหกับนักศึกษาดวย 
2. นักศึกษาที่ไมผานการพิจารณาใหไดรับทุน
ไมทราบผลการพิจารณาโดยตรงทางจดหมาย 
เนื่องจากจะแจงเฉพาะผูที่ผานการพิจารณาให
ไดรับทุนเทานั้นเพื่อจัดทําสัญญา  

1. จัดพิมพสัญญาใหกับนักศึกษาในสวนของ
ขอมูลทั่วไปโดยเวนวางไวในสวนของการลง
นามของผูกูยืม ผูใหกูยืม ผูค้ําประกัน พยาน 
และผูรับรองลายมือชื่อผูค้ําประกัน 
 
2. จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาให
ครอบคลุมนักศึกษาทุกรายที่สงใบสมัครเพื่อ
ขอรับทุนไดรับทราบ 

1.การจัดทําสัญญากูยืมฯ มหาวิทยาลัยไดจัดสง
สัญญาใหกับนักศึกษาถึงบาน โดยนักศึกษา
สามารถกรอกรายละเอียดในสัญญาที่บานไดโดย
ไมตองเสียเวลา และคาใชจายในการเดินทางมาทํา
สัญญาที่มหาวิทยาลัย   

1. ทําสื่อเสริมที่จะทําใหนักศึกษาสามารถกรอก
รายละเอียดไดอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ  

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดการทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548  

2. สําเนาจดหมายเชิญประชุม 
3. ชองทางการประชาสัมพันธ และขอรับใบสมัครทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
4. ประกาศผูไดรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา   
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.13.2) 
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ตัวบงชี้วัด    3.14   การจัดการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานทุนการศึกษาฯ เปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงานการให
ทุนการศึกษาฯ  
(3) มี (2) มีชองทางการใหบริการขอรับทุนการศึกษาฯ ที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และมีสรุป และรายงานการดําเนินงานทุนการศึกษาฯ 
(5) มี (4) และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุนการศึกษาฯ 

1. มีวัตถุประสงค และแผนงานการดําเนินงานทุนการศึกษาฯ เปนลายลักษณอักษร 
2. การดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงานไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
   2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมใหไดรับทุนการศึกษาฯ 
   2.2 ประกาศผลผูผานการพิจารณา  
   2.3 สงมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ผานการพิจารณา 
   2.4  สรุปผลจัดทําเปนรายงานการดําเนินงาน 
   2.5 จัดเตรียมใบสมัครในปการศึกษาหนา  
   2.6 ประชาสัมพันธการเปดรับ และจัดสงใบสมัครพรอมคําชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
จัดสงใบสมัครใหกับผูขอรับทุนที่แจงความจํานง 
3. ชองทางในการขอรับใบสมัครทุนการศึกษาฯ ไดแก 
   3.1 โทรศัพท 
   3.2 จดหมายไปรษณีย และจดหมายอิเลกทรอนิกส 
   3.4 ดาวนโหลดทาง www.stou.ac.th 
   3.5 ติดตอดวยตนเองที่ฝายแนะแนวการศึกษาสวนกลาง และที่ ศวน.มสธ. 10 แหง         
ทั่วประเทศ 
4. มีการสรุปรายงานการดําเนินงานทุนการศึกษา โดยมีผูขอทุน จํานวน 206 ราย และมี      
ผูผานการพิจารณาใหไดรับทุน จํานวน 20  ราย 

เริ่ม
ดําเนินกา
รปแรกได
งบประมา

ณ 

4 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. การจัดสงทุนใหกับนักศึกษาใชวิธีการจัดซื้อ
ธนาณัติซึ่งถาชื่อ-สกุลเขียนผิดนักศึกษาจะไม
สามารถนําไปขึ้นเงินได รวมทั้งภูมิลําเนาของ
นักศึกษาบางรายไมมีไปรษณียอําเภอทําให
นักศึกษาเดินทางไมสะดวกในการจะไปติดตอ
ไปรษณียจังหวัด 
2. นักศึกษาที่ไมผานการพิจารณาใหไดรับทุน
ไมทราบผลการพิจารณาโดยตรงทางจดหมาย 
เนื่องจากจะแจงเฉพาะผูที่ผานการพิจารณาให
ไดรับทุนเทานั้นเพื่อจัดทําสัญญาตอไป 

1. เปลี่ยนแปลงการสงมอบทุนเปนทางการโอน
เงินผานบัญชีธนาคาร 
 
 
 
 
2. จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาให
ครอบคลุมนักศึกษาทุกรายที่สงใบสมัครเพื่อ
ขอรับทุนไดรับทราบ 

1. นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ 
ไดหลากหลายชองทาง 

1. ปรับปรุงใบสมัครใหสมบูรณครบถวน และมี
บรรจุขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา
คัดเลือก 

 
 
 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548 

2. ชองทางการประชาสัมพันธ และขอรับใบสมัครทุนการศึกษาฯ 
3. ตัวอยางคําชี้แจงพรอมใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุนการศึกษาฯ 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.14.2) 
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ตัวบงชี้วัด  3.15  การจัดการทุนการศึกษาในโครงการตางๆ 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการดําเนินงาน 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงานการให
ทุนการศึกษาในโครงการตางๆ 
(3) มี (2) และมีการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาใน
โครงการตางๆ  
(4) มี (3) และมีการรายงานผลการดําเนินงานสงมอบทุนการศึกษา 
(5) มี (4) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

1. มีวัตถุประสงค และแผนงานการดําเนินงานทุนการศึกษาในโครงการตางๆ ไดแก 
   1.1 โครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน (ชวงเวลาตั้งแตมกราคม 2547-
ตุลาคม 2549) 
   1.2 โครงการสนับสนุนการศึกษาแกลูกผูมีรายไดนอย 
   1.3 โครงการสนับสนุนการศึกษาแกบุตร-ธิดาผูทําคุณประโยชนแกสังคมและ  ราชการ 
2. การดําเนินงานตามวัตถุประสงค และแผนงานไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
   2.1 โครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน   
        - เก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับทุนตามโครงการฯ และขอมูลนักศึกษาที่มีการ
สงตอขอมูลผูที่ไดรับทุนการศึกษาตามโครงการจากสถานศึกษาตางๆ  
        - จัดทําแฟมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับทุน 
        - ประสานการเบิกจายเงินทุนใหกับนักศึกษา  
        - รายงานผลการดําเนินการโครงการฯ 
   2.2 โครงการสนับสนุนการศึกษาแกลูกผูมีรายไดนอย และโครงการสนับสนุนการศึกษา
แกบุตร-ธิดาผูทําคุณประโยชนแกสังคมและราชการ 
        - สรุปขอมลูผูไดรับทุน 
        - ประสานการเบิกจายเงินทุนใหกับนักศึกษา  
        - รายงานผลการดําเนินการโครงการฯ   
2.3 โครงการสนับสนุนการศึกษาแกบุตร-ธิดาผูทําคุณประโยชน 
        - สรุปขอมลูผูไดรับทุน 
        - ประสานการเบิกจายเงินทุนใหกับนักศึกษา  
        - รายงานผลการดําเนินการโครงการฯ 

มีการ
ดําเนินกา
รปแรก 

4 5 
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

 3. มีการจัดสรรทุนใหนักศึกษา 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานทุนการศึกษาโดยสรุปรายชื่อผูไดรับทุน  ดังนี้ 

4.1 โครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน  จํานวน  91  ราย 
4.2 โครงการสนับสนุนการศึกษาแกลูกผูมีรายไดนอย จํานวน 19  ราย 
4.3 โครงการสนับสนุนการศึกษาแกบุตร-ธิดา จํานวน 10  ราย 

- 4 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ขอมูลของผูไดรับทุนในโครงการตางๆ 
มหาวิทยาลัยไดรับแจงเพียงชื่อ-สกุลเทานั้น ซึ่ง
บางครั้งไมชัดเจน และเขียนไมถูกตอง การจะ
ทราบเลขที่บัญชีธนาคารจะตองประสานงานขอ
ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล กรณีที่ชื่อ-
สกุลเขียนผิดก็จะไมสามารถตรวจสอบที่อยูและ
ติดตอกับนักศึกษาได  

1. เจาของโครงการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง และ
ชัดเจนเพียงพอกับสถานศึกษาตางๆ  

   

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 

การจัดการทุนการศึกษาในโครงการตางๆ 1. คูมือการดําเนินงานโครงการเขียนเรียงความฯ 
2. แฟมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับทุนโครงการเขียนเรียงความฯ 
3. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.15.2) 
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ตัวบงชี้วัด  3.16      โครงการบัณฑิตอาสา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนการจัดฝกอบรมเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินการจัดโครงการตามวัตถุประสงค 
(3) มี (2) และ มีสื่อประกอบการบรรยายของวิทยากรแจกใหบัณฑิตอาสา 
ทุกคน 
(4) มี (3) และ มีการประเมินผลการจัดฝกอบรม 
(5) มี (4) และ นําผลการฝกอบรมเสนอคณะทํางานเพื่อพัฒนา และปรับปรุง
โครงการ 

1. มีวัตถุประสงคและมีแผนในการดําเนินการ 
2. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
     2.1 มีการจัดทําฐานขอมูลบัณฑิต 
     2.2 สงจดหมายเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ 
     2.3 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     2.4 ดําเนินการจัดฝกอบรมบัณฑิตอาสาในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2548 และ 
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2548 ณ มสธ. จํานวนผูเขารวมโครงการ 19  คน 
3. มีการจัดทําสื่อประกอบการบรรยายของวิทยากรและมอบใหแกบัณฑิต 
4. มีการประเมินผลการจัดฝกอบรมจากบัณฑิตอาสาและวิทยากรผูฝกอบรม 
5. มีการนําผลการประเมนิเสนอคณะทํางานโครงการบัณฑิตอาสา เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงการ 

เปนการ
จัด

โครงการ
ปแรก 

4 4.5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. จํานวนที่บัณฑิตเขารวมฝกอบรมบางชุดวิชา
มีบัณฑิตเขารวมนอย เชน ชุดวิชา การจัดการ
การเงิน 
2. ไดรับ ขอมูลการกําหนดชุดวิชาที่จัดฝก      
อบรมและวิทยากรฝกอบรมลาชา 

1. ระยะเวลาในการฝกอบรมควรเปน 2-3 ครั้ง 
2. ควรมีการฝกปฏิบัติการสอนของบัณฑิต
อาสาแบบใหสอนจริง 

1. มีรุนพี่ชวยรุนนองเปนการแกไขปญหาการ
ลาออกกลางคันได 
2. นักศึกษามีผูที่สามารถแนะนําอยูใกลตัวงาย
ตอการติดตอ 

1. หนวยงานของมหาวิทยาลัยและชมรมบัณฑิต
นํารายชื่อบัณฑิต มสธ. ไปดําเนินการจัดฝก   
อบรมใหแกนักศึกษา 

 
 
 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
โครงการบัณฑิตอาสา 1. เอกสารโครงการบัณฑิตอาสาชวยสอนชมรมนักศึกษา มสธ.  ป 2547 และป 2548 

2. หนังสือเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ และแบบตอบรับ 
3. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
4. คําสั่งแตงตั้งวิทยากรฝกอบรม 
5. เอกสารรายงานผลสรุปการฝกอบรมโครงการบัณฑิตอาสาชวยสอนชมรมนักศึกษา มสธ.  2547 
และ 2548 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.16.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.17 การบริการการศึกษาวิชาทหาร 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานดําเนินการเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานการใหบริการการศึกษา

วิชาทหาร 
(3) มี (2) มีการประชาสัมพันธการรับสมัครและสงใบสมัครหลายชองทาง 
(4) มี (3) มีนักศึกษาเขารับการเรียนฝกนักศึกษาวิชาทหารทั้งสวนกลางและภูมิลําเนา

ของนักศึกษา 
(5) มี (4) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการศึกษาวิชาทหาร 

1. มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงาน 
1.1 ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครทางสื่อตาง ๆ  
1.2 จัดสงใบสมัครพรอมคําชี้แจงขั้นตอนการสมัคร 
1.3 รวบรวมใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัคร 
1.4 แจงกําหนดการวันรายงานตัวและพานักศึกษาไปรายงานตัวเขาเรียน 
1.5 รวบรวมรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติสงศูนยฝกฯ  
1.6 ขออนุมัติฝากฝก  ณ  ศูนยฝกภูมิลําเนา 

2. มีชองทางการรับใบสมัคร 
2.1 ทางโทรศพัท 
2.2 จดหมายไปรษณียและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.3 ติดตอดวยตนเองที่ฝายกิจการนักศึกษา และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.  

10  แหง 
3. มีนักศึกษาเขารวมการฝกนักศึกษาวิชาทหารทั้งสวนกลางและภูมิลําเนา 
4. สรุปผลการสมัครการเขาเรียนและการยายไปภูมิลําเนา 

4 4.5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นักศึกษาที่จะเรียนนักศึกษาวิชาทหารตองผาน

การเรียนป  1-2  มาแลว 
2. นักศึกษาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชาทําให

เลยกําหนดการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 

1. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น 
 

นักศึกษาสามารถไปเรียนตามภูมิลําเนาของ 
นักศึกษาได 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
นักศึกษาวิชาทหาร 1. ใบสมัคร 

2. บัญชีรายชื่อนักศึกษาป  2547 
3. หลักฐานการฝากนักศึกษา 
4. บันทึกการสงรายชื่อ 
5. แบบสอบถาม/รูปภาพ 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.17.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.18 บริการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีแผนและมีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวัดละ 1  ชมรม ดําเนินการภายใต

ขอบังคับชมรมนักศึกษา 
(2) มี (1)  มีการประชุมผูนําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง 
(3) มี (2)  การบริหารและจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีคณาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล

และใหคําปรึกษา 
(4) มี (3)  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมและมีคณาจารยเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 
(5) มี (4) มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

1. แผนปฏิบัติการประจําป และมีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวัดละ     1  
ชมรม ดําเนินการภายใตขอบังคับชมรมนักศึกษา 

2. มีการประชุมผูนําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง 
3. มีการบริหารและจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยมีอาจารยที่ปรึกษากํากับ   ดูแล

และใหคําปรึกษา 
4. มีนักศึกษาและอาจารยเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 
5. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

5 5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

- 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
บริการการจัดกิจกรรมนักศึกษา 1. หนังสือรับรองการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 

2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาปฏิบัติงานประจํา 
3. ภาพถาย 
4. โครงการกิจกรรมของชมรมฯ   
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารประกอบการสัมมนาผูนํา 
7. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมสัมมนา 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.18.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.19 โครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกันสรรค

สรางชุมชน 
(3) มี (2) และมีคูมือการปฏิบัติงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการ 

1. มีแผนการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชนเปนลาย
ลักษณอักษร 

2. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
2.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย ณ  จังหวัดสระบุรี 
2.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของ 

- ตั้งคณะทํางาน 
- วางแผนประมาณคาใชจาย 

2.3 ติดตอประสานงาน 
- ดานที่พัก (สถานที่ตั้งคาย) 
- อาหาร 
- สถานที่ปฐมนิเทศ 
- พาหนะในการเก็บขอมูลในพื้นที่ 

2.4 ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ 
- ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
- ประสานศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ประชาสัมพันธ 

และรับสมัคร 
- ประสานกับประธานชมรมนักศึกษาทางโทรศัพทให

ประชาสัมพันธรับสมัคร 
- ประสานสํานักทะเบียนและวัดผลใหประชาสมัพันธที่

สนามสอบในชวงสอบซอม  ภาคการศึกษาที่  1/2547 
 

5 5 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

2.5 ประชาสัมพันธรับสมัครอาจารยภาคสนามและอาจารยนิเทศก
เขารวมปฏิบัติงาน โดยประชาสัมพันธผานทางชองทาง  ดังนี้ 
- สาขาวิชา 
- ฝายงานตาง ๆ  ในสํานักบริการการศึกษา 
- ติดประกาศประชาสัมพันธตามสถานที่ตาง ๆ  ใน

มหาวิทยาลัย 
2.6 รวบรวมใบสมัครนักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 
2.7 นําสงใบสมัครของนักศึกษาที่มีความประสงคจะเขารวม

โครงการกับสถาบนัอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในภูมิลําเนาของ
นักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 

2.8 ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการ 
2.9 แจงผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทาง  E-mail Des@mua.go.th และทางโทรสาร
หมายเลข 0-2354-5460 

2.10  ประกาศรายชื่อนักศึกษาไดที่รับการคัดเลือกเขารวมโครงการ
ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th และคลิกเขามา
ที่กิจกรรมชมรมนักศึกษา 

2.11 ติดตอประสานงานนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขารวม โครงการ 
- จัดสงกําหนดการปฐมนิเทศและแบบฟอรมรายงานตัวเขา

รวมโครงการ รวมถึงสิ่งของที่ตองจัดเตรียมในการเขารวม
โครงการ 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

2.12 ประชุมพิจารณาจัดอาจารยที่ปรึกษาภาคสนามและอาจารย       
นิเทศ 

2.13 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานภาคสนามโดยทํา
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการเงินของโครงการ 

2.14 ประชุมเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน        
โครงการ 

2.15 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ณ จังหวัดสระบุรี 
2.16 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามและจัดทํารายงานตามแผนการ

ดําเนินกิจกรรมโครงการ 
- กิจกรรม “พบผูนําชุมชน”  ณ  หองประชุมประจําคาย 
- กิจกรรม “พบกันสัมพันธฉันทพี่นอง” 
- กิจกรรมเวทีประชาคม 
- นําเสนอผลงานตอชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ 
- รวบรวมและจัดทํารายงานเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ 

2.17 จัดนิทรรศการสรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน 
สรรคสรางชุมชนรวมกับสถาบันแกน (มศว.) 

- บอรดนิทรรศการ 
- การแสดงของนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
- VCD สรุปผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน     
ประจําป  2548 สําหรับอาจารยที่ปรึกษา อาจารยนิเทศก และนักศึกษา 

4. มีการประเมินผลนักศึกษากอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดโครงการ 
- แบบประเมินผลกอนเขารวมโครงการ 
- แบบประเมินผลหลังเขารวมโครงการ 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดโครงการ 

5. มีการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ และรวบรวมปญหา
ขอเสนอแนะเพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ขาดบุคลากรประจําโครงการที่ตองอยูประจํา

พื้นที่ 
2. ขาดอัตรากําลังผูรับผิดชอบ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดอัตรากําลังในโครงการนี้ 
 

-  มหาวิทยาลัยเปนระบบการศึกษาทางไกลมี        
นักศึกษาทั่วประเทศสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถเขารวมโครงการและเกิดการเรียนรู
รวมกันแลกเปลี่ยน   ความรูระหวางนักศึกษาได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

- นําความรูจากการศึกษาทั้งทางวิชาการและการอยู
รวมกันเผยแพรเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจ        
ใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และเปน          
การประชาสัมพันธโครงการใหนักศึกษาเห็น   
ความสําคัญของการเขารวมโครงการและการเรียนรู
จากสังคม 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
1.  การจัดโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 1. แผนการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน ป  2548 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน ป  2548 
3. สําเนาจดหมายการติดตอประสานงานดานที่พัก อาหาร และสถานที่ปฐมนิเทศ 
4. สําเนาหนาเว็บไซตประชาสัมพันธรับสมัคร 
5. สําเนาบันทึกรับสมัครอาจารยที่ปรึกษาภาคสนามและอาจารยนิเทศก 
6. สําเนาเว็บไซตการประกาศรายชื่อนกัศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 
7. คูมือปฏิบัติงานโครงการเรียนรูรวมกัน สรรคสรางชุมชน 
8. สําเนาจดหมายประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ และจดหมายเชิญบุคคลในพื้นที่เขา

รวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
9. สรุปผลการประเมินโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
10. VCD  สรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
11. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการในตําบลหวยทราย  ตําบลหนองปลาไหล  และตําบล 

เมืองเกา จังหวัดสระบุรี 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.19.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.20 การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) มีชองทางการใหบริการรับสมัครนักกีฬาที่หลากหลาย 
(4) มี (3) มีคูมือการฝกซอมนักกีฬามหาวิทยาลัย 
(5) มี (4) มีการประเมินผลการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 

1. มีแผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย ประจําป  2547 
2. การดําเนินงานตามแผนงานไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.1 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
2.2 จัดทําใบสมัครและประชาสัมพันธรับสมัครนักกีฬาเพื่อเขารวม

คัดเลือกตัวเปนนักกีฬามหาวิทยาลัย 
2.3 รวบรวมใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัคร 
2.4 ขอขอมูลผลการศึกษา และจํานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่  

1/2547 
2.5 คัดเลือกใบสมัครแตละชนิดกีฬาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่

กําหนด 
2.6 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  

คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและมีสถิติการแขงขันอยูใน
เกณฑที่ดีเขารวมคัดเลือกตัวเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

2.7 จัดประชุมพิจารณาชนิดกีฬาที่จะสงเขารวมการแขงขัน 
2.8 แสดงความจํานงชนิดกีฬาที่จะสงเขารวมการแขงขัน 
2.9 ติดตอนักกีฬาและสถานที่คัดเลือกตัวนักกีฬา 
2.10 ทําการคัดเลือกตัวนักกีฬามหาวิทยาลัย 
2.11 ประกาศรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัยทางเว็บไซตและติดตอนักกีฬา

โดยตรง 
2.12 บันทึกขอมูลนักกีฬาและเจาหนาที่ลงระบบคอมพิวเตอรของ    ก.

เริ่ม
โครงการ 

5 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

ก.ม.ท 
2.13 รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกของนักกีฬาและ      

เจาหนาที่สง ก.ก.ม.ท. 
2.14 ทําการฝกซอมนักกีฬาแตละชนิดตามคูมือการฝกซอม 
2.15 นํานักกีฬาเขาแขงขันรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม 

3. มีชองทางการใหบริการรับสมัครนักกีฬา 
3.1 เว็ปไซตของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th 
3.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
3.3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 
3.4 ขาว มสธ. 

4. จัดทําคูมือการฝกซอมนักกีฬามหาวิทยาลัย 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและจัดทําคูมือการฝกซอม

นักกีฬา 
4.2 จัดสงคูมือการฝกซอมใหนักกีฬาในแตละจังหวัด 

5. ประเมินผลการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานสรุปการ
ดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ลักษณะการศึกษาทางไกลไมเหมาะสมทําให

ขอจํากัด เชน อายุ เวลา การรวมตัว การ
ฝกซอม ประสบการณการแขงขัน 

1. นํานักกีฬาเขาแขงขันตามโปรแกรมแขงขันกับ
หนวยงานตาง ๆ  

2. จัดใหมีการคัดเลือกตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยใน
แตละศูนยวิทยพัฒนาและคัดเลือกรอบสุดทาย
ที่มหาวิทยาลัย 

3. จัดรูปแบบการฝกซอมนักกีฬาทางไกลกับ  ผู
ฝกสอนในพื้นที่ 

1. สามารถเขารวมการแขงขันไดตามความ
ตองการของนักศึกษา 

 

1. ควรเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนดานอายุ
ผูเขารวมแขงขันเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
เขารวมไดอยางทั่วถึง 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
1. การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่  32 
 

1. แผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
2. สําเนาเว็บไซตการประชาสัมพันธรับสมัคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย 
4. สําเนาหนังสือการประสานงานขอตรวจสอบผลการเรียน และขอเอกสารประกอบการสมัครกับสํานัก

ทะเบียนและวัดผล 
5. สําเนาจดหมายขอความอนุเคราะหสถานที่คัดเลือกและฝกซอมกีฬา 
6. สําเนาหลักฐานการแสดงความจํานงชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 
7. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและคูมือการฝกซอมนักกีฬา มสธ. 
8. คูมือการฝกซอมนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
9. ผลการประเมินการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
10. รายงานสรุปการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.20.2) 
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องคประกอบที่  6   การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แกสังคม 
ตัวบงชี้วัด   6.1    การจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
      เปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานการจัดบริการ

แนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
(3) มี (2) และ มีชองทางและสื่อการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ที่

หลากหลาย 
(4) มี (3) และ มีการติดตอประสานงานจัดบริการแนะแนวศึกษาตอกับ

หนวยงาน ผูสนใจขอรับบริการแนะแนวการศึกษา 
(5) มี (4) และ มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวศึกษา

ตอใน มสธ. 

1. มีแผนการดําเนินงานการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยมีการประชาสัมพันธใหหนวยงาน
และผูสนใจขอรับบริการแนะแนวศึกษาตอตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. มีการจัดสงสื่อทางไปรษณีย  จํานวน  248  แหง  โดยแบงเปน  สวนราชการ 
จํานวน  21  แหง  เอกชน  จํานวน  152  แหง  บุคคลทั่วไป  จํานวน  75  แหง  
ใหกับหนวยงานตาง ๆ และผูสนใจขอรับบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
4. มีหนวยงานและผูสนใจขอรับบริการแนะแนวเปนบริษัท จํานวน  2  แหง  
ไดแก บริษัทจงสถิตย จํากัด และบริษัทฮิตาชิ โกลบอล เทคโนโลยี มีจํานวน    
ผูสมัครเปนนักศึกษา มสธ. จํานวน  500  คน 
5.  มีสรุปผลการดําเนินงานการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ.           
มีผูสนใจประมาณ 10,000  คน ใหบริการสารสนเทศขอมูลการศึกษา จํานวน 
31  แหง บริการแนะแนวการศึกษา จํานวน 19  แหง  และมีบริการสื่อ              
เพื่อการแนะแนวการศึกษา 

4 4.5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  สื่อไมทันสมัย 1. เนนรูปแบบการจัดนิทรรศการใหนาสนใจ

มากขึ้น เชน จัดทําหุนจําลองชาย-หญิง สวมชุด
ครุย มสธ. 

1. ใหขอมูลแนะแนวศึกษาตอโดยบริการจัดสง
สื่อที่หลากหลายทั่วทั้งประเทศ 

1. เพิ่มกลุมเปาหมายการใหบริการใหมากยิ่งขึ้น
โดยเนนองคกร หรือหนวยงาน  

 



 94
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
1. การจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 1. แผนการดําเนินงานแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ประจําปการศึกษา 2548 

2. เอกสารการขอรับบริการแนะแนว 
3. คําสั่งการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ใหกับหนวยงานที่ติดตอขอรับ
บริการ 
4. รายงานสรุปผลการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
(เอกสารหมายเลข EDS 6.1.2) 
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องคประกอบที่  6   การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แกสังคม 
ตัวบงชี้วัด   6.1    การจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
      เปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานการจัดบริการ

แนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
(3) มี (2) และ มีชองทางและสื่อการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ที่

หลากหลาย 
(4) มี (3) และ มีการติดตอประสานงานจัดบริการแนะแนวศึกษาตอกับ

หนวยงาน ผูสนใจขอรับบริการแนะแนวการศึกษา 
(5) มี (4) และ มีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวศึกษา

ตอใน มสธ. 

1. มีแผนการดําเนินงานการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยมีการประชาสัมพันธใหหนวยงาน
และผูสนใจขอรับบริการแนะแนวศึกษาตอตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. มีการจัดสงสื่อทางไปรษณีย  จํานวน  248  แหง  โดยแบงเปน  สวนราชการ 
จํานวน  21  แหง  เอกชน  จํานวน  152  แหง  บุคคลทั่วไป  จํานวน  75  แหง  
ใหกับหนวยงานตาง ๆ และผูสนใจขอรับบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
4. มีหนวยงานและผูสนใจขอรับบริการแนะแนวเปนบริษัท จํานวน  2  แหง  
ไดแก บริษัทจงสถิตย จํากัด และบริษัทฮิตาชิ โกลบอล เทคโนโลยี มีจํานวน    
ผูสมัครเปนนักศึกษา มสธ. จํานวน  500  คน 
5.  มีสรุปผลการดําเนินงานการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ.           
มีผูสนใจประมาณ 10,000  คน ใหบริการสารสนเทศขอมูลการศึกษา จํานวน 
31  แหง บริการแนะแนวการศึกษา จํานวน 19  แหง  และมีบริการสื่อ              
เพื่อการแนะแนวการศึกษา 

4 4.5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  สื่อไมทันสมัย 1. เนนรูปแบบการจัดนิทรรศการใหนาสนใจ

มากขึ้น เชน จัดทําหุนจําลองชาย-หญิง สวมชุด
ครุย มสธ. 

1. ใหขอมูลแนะแนวศึกษาตอโดยบริการจัดสง
สื่อที่หลากหลายทั่วทั้งประเทศ 

1. เพิ่มกลุมเปาหมายการใหบริการใหมากยิ่งขึ้น
โดยเนนองคกร หรือหนวยงาน  
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
1. การจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 1. แผนการดําเนินงานแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ประจําปการศึกษา 2548 

2. เอกสารการขอรับบริการแนะแนว 
3. คําสั่งการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ใหกับหนวยงานที่ติดตอขอรับ
บริการ 
4. รายงานสรุปผลการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
(เอกสารหมายเลข EDS 6.1.2) 
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ตัวบงชี้วัด   6.2   เอกสารสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนวเฉพาะเรื่อง 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงคและแผนการผลิตเอกสารสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการ
แนะแนวเฉพาะเรื่องเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และ มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว 
(3) มี (2) และ มีการเขียนบทความเฉพาะเรื่อง 
(4) มี (3) และ มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานและผูสนใจ 
(5) มี (4) และ มีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการ 

1. มีแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนวเฉพาะเรื่อง 
2. มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว 
3. มีการจัดทําแผนพับจํานวน 5 เรื่อง เรื่องละ 1,000 แผน 
4. มีการจัดสงเอกสารสิ่งพิมพใหกับหนวยงานและผูสนใจ 

เริ่ม
ดําเนินกา
รเปนป
แรก 

3 4 

 

ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. เปนโครงการใหมมีจํานวนบทความ
ยังไมหลากหลาย 

1. ควรมีการทําการผลิตสิ่งพิมพใหมีสาระ
ในหลาย ๆ ดาน และเพิ่มจํานนมากขึ้น 

1. เปนชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการสูประชาชน 
2. เปนสิ่งพิมพที่ผานการกลั่นกรองของคณะทํางาน 

1. เพิ่มกลุมเปาหมายในการเผยแพรสิ่งพิมพให
มากยิ่งขึ้น 

 

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 

1. เอกสารสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนวเฉพาะเรื่อง 1. แผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนว 2548 
2. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนว 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนว 
4. ตัวอยางเอกสารแผนพับ 5 เรื่อง คือ การลดความวิตกกังวลในการสอบ มาตั้งเปาหมายชีวิตกันดีกวา นําตนสูเสน

ชัยการเรียน เทคนิคการสัมภาษณ การเพิ่มคุณคาชีวิต 
5. ใบสงสิ่งพิมพจากสํานักพิมพ 
(เอกสารหมายเลข EDS 6.2.2) 
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องคประกอบที่   8  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้วัด   8.1  แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา 
ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1)   มีแผนกลยุทธเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) และมีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
(4) มี (3) และมีการประเมินแผนกลยุทธ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธของสํานักบริการการศึกษา ป  2548  โดยไดพิจารณาจากมุมมอง  4  ดาน 
คือ ดานผูใชบริการ  ดานกระบวนการบริหารภายใน  ดานการเรียนรูการเจริญเติบโต  และดาน
งบประมาณ ซึ่งทั้ง  4  มุมมองดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรไว  9  ยุทธศาสตร  และไดกําหนด
โครงการ/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตรไว 

2. แผนกลยุทธของสํานักบริการการศึกษาป  2548  ที่จัดทํามีความชัดเจน และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยงาน/กิจกรรม/โครงการของแตละศูนย/ฝายที่กําหนดไวในแผน     
กลยุทธสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร มสธ.  ระยะ  5  ป (พ.ศ.  2547-2551)     
ในประเด็นยุทธศาสตรและมาตรการ  ดังนี้ 

มีการ
ดําเนินงา
นปแรก 

4 5 

        1.  ผลผลิตทางการศึกษา    
 มาตรการ    
 • เพิ่มอัตราการสําเร็จการศึกษา และลดอัตราการออกกลางคันโดยกิจกรรมโครงการที่ 

กําหนดไวในแผนกลยุทธไดแก การแนะแนวการศึกษา การบริการใหคําปรึกษาผานสื่อประเภทตาง ๆ 
และ 

• ลดอัตราการออกกลางคัน 

   

 2.  ระบบการเรียนการสอน    
 มาตรการ    
 • ปรับระบบการเรียนการสอนที่เนนปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษาและระหวาง

นักศึกษาดวยกันเอง ซึ่งไดแกกิจกรรมการสอนเสริมในรูปแบบตาง ๆ  การฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะชุดวิชา 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน
มา 

ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

        6.  การพัฒนาเครือขายและความรวมมือ    
 มาตรการ    
 • สรางและรักษาเครือขายผูรับบริการเพื่อใหเกิดการประสานติดตอและรวมมือกันอยาง

ใกลชิดและยั่งยืนในการใชบริการของมหาวิทยาลัยซึ่งไดแกโครงการบทบาทใหมของ
ศูนยบริการการศึกษา 

   

 3. มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธป  2548  แลวในงาน/กิจกรรมตาง ๆ  (รายละเอียดในแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมป  2548  ตามแผนที่ยุทธศาสตร สํานักบริการการศึกษา) 

4. มีการประเมินแผนกลยุทธในบางโครงการ/กิจกรรมไดแก  โครงการจัดสอนเสริมแบบเขม การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

   

ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการประเมินแผนกลยุทธบาง
โครงการ 
 

ควรไดมีการประเมินผนกลยุทธอยางเปนระบบเพื่อ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธตอไปทุก
โครงการ 

- สามารถดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธที่กําหนด 
- สํานักบริการการศึกษาใหความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ โดยการจัด
อบรมใหความรูแกบุคลากรทั้งสํานัก และใหบุคลากรมีสวนในการจัดทํา
แผนกลยุทธ ป 2548 

ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานแตละ
กิจกรรม/โครงการ 

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 

แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยง 8.1.1 เอกสารแผนโครงการ/กิจกรรมป  2548  ตามแผนที่ยุทธศาสตรสํานักบริการการศึกษา 
8.1.2 เอกสารแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ  5  ป (พ.ศ.  2547-2551)   
8.1.3 แฟมเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
8.1.4 เอกสารการประเมินโครงการจัดสอนเสริมแบบเขม  การปฐมนิเทศใหม  อางใน ศบภ. และ ฝนศ. 
(เอกสารหมายเลข EDS 8.1.1) 
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ตัวบงชี้วัด   8.2  การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวมโปรงใสและตรวจสอบได 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม 
(2) มี (1) และมีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน 
(3) มี (2) และมีการนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปใชเปนขอมูลประกอบการ

บริหารและการจัดการ 
(4) มี (3) และมีการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการหนวยงาน 
(5) มี (4)และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม โดย 
1.1  มีคณะบุคคลซึ่งประกอบดวยผูบริหารสํานักและผูบรหิาร                

คณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการโดยไดชวยพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของ
สํานัก  ซึ่งในรอบการประเมินนี้สํานักไดมีการเสนอเรื่องการเลือก
ผูแทนจากสภาวิชาการเปนกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
จํานวน  2  ครั้ง  พรอมกับไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานัก รวม  2  ครั้ง 

1.2  มีคณะบุคคลซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการสํานัก หัวหนาศูนย/ฝาย  
เลขานุการสํานัก และหัวหนางาน รวมกันระดมความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะตาง ๆ  ในการพัฒนาการดําเนินงานและแกไขปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินการ  โดยเรียกคณะบุคคลดังกลาววาที่ประชุม 
ผูบริหารสํานักบริการการศึกษา  ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีการ
ประชุมผูบริหารสํานัก รวม  5  ครั้ง 

1.3 ในระดับศูนย/ฝาย บุคลากรแตละศูนย/ฝายมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของศูนย/ฝาย  โดยมีการประชุมบุคลากรของศูนย/ฝายเพื่อ
ระดมความคิดเห็น 

1.4 บุคลากรรายบุคคลสามารถเสนอความคิดเห็นในเรื่องสําคัญ  ๆ  ตอ
ผูอํานวยการสํานักซึ่งถือวาไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยใน
รอบการประเมินนี้บุคลากรไดมีโอกาสเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
- การแตงตั้งผูบริหารสํานัก 

ไมมีเกณฑ
ประเมิน 

5 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

- การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงสําคัญของมหาวิทยาลัย 
- การพิจารณาเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับตัวบุคลากรโดยตรง 

1.5 เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกสํานัก/มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเครือขาย
การดําเนินงานของสํานักไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยการ
เสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสํานัก  คือ 
- การเดินทางไปนิเทศงานที่ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดระยอง 
- การจัดประชุมรองผูอํานวยการศูนยบรกิารการศึกษาและเจาหนาที่
การเงินของศูนยบริการการศึกษา  มสธ.  เพื่อรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารคาใชจายการจัดกิจกรรมบริการการศึกษา 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน 
มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานในชองทางการ

ประชุมระดับตาง ๆ  ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากรายบุคคล 
3. มีการนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปใชเปนขอมูลประกอบการ

บริหารและจัดการ  ดังนี้ 
3.1 การแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษาโดยผูอํานวยการ

สํานักรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในสํานัก 
3.2 การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  คือ 

- ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ 
- ผูแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อไปคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรร

มากรขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
- ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา 
- ผูทรงคุณวุฒิดานการตลาดในคณะกรรมการบริหารเผยแพรและ
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

จัดจําหนายวัสดุการศึกษา และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 
- ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 
- ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

4. มีการตรวจสอบและติดตามผลการบริหารและการจัดการของสํานักอยาง
ตอเนื่อง โดยการ 

- จัดประชุมศูนย/ฝาย ประชุมผูบริหารสํานักและประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก  เพื่อใหหัวหนาศูนย/ฝายติดตามการ
ดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน  ผูอํานวยการสํานักติดตามการ
ดําเนินงานของศูนย/ฝาย  และคณะกรรมการประจําสํานัก  ติดตาม
การ ดําเนินงานของสํานัก 

- ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณของงาน/กิจกรรม 
ตาง ๆ  จากการรายงานการใชจายงบประมาณของกองคลังเปน
ประจําทุกเดือน เพื่อใหการใชจายงบประมาณของแตละงาน/      
กิจกรรมเปนไปอยางถูกตอง 

5. มีการนําผลการประเมินที่เปนขอเสนอแนะของคณะผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (เมื่อรอบการดําเนินงานระหวาง 1  มิถุนายน 2546  ถึง  
31  พฤษภาคม  2547)  มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักโดย
คณะผูประเมินเสนอใหจัดทําโครงการแบบ Result base  เนนคุณภาพ   
การบริการ และความพึงพอใจของผูรับบริการมากขึ้น  ดังนั้น  ในการทํา
แผนกลยุทธสํานักบริการการศึกษา  2548  มุมมองดานผูใชบริการ สํานัก
จึงไดกําหนดยุทธศาสตรใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ  โดยกําหนด      
ตัวชี้วัดเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในงาน/กิจกรรมตาง ๆ  ที่สํานัก
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

ดําเนินการ 
 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มีการเปลี่ยนผูบริหารระดับสํานักบอยทําให
นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนผูบริหาร 

- มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเรื่องการตั้ง
ผูอํานวยการสํานักที่สามารถบริหารงานไดครบ
วาระเพื่อใหสามารถบริหารงานสํานักไดอยาง
ตอเนื่อง 

- บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
- สํานักบริการการศึกษาไดกระจายอํานาจการ
บริหารงานภายในศูนย/ฝายใหหัวหนาศูนย/ฝาย
และเลขานุการสํานักรับผิดชอบควบคุม กํากับดูแล
และแกไขปญหา  

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวม โปรงใส  และตรวจสอบได 8.2.1 เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 

8.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
8.2.3 บันทึกเสนอเรื่องการคัดเลือกผูแทนสภาวิชาการเปนกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
8.2.4 เอกสารการประชุมผูบริหารสํานัก 
8.2.5 หลักฐานการจองการใชหองประชุมเพื่อประชุมศูนย/ฝาย  หรือรายงานการประชุมของศูนย/ฝาย 
8.2.6 เอกสารการเสนอชื่อผูเหมาะสมดํารงตําแหนงสําคญัของมหาวิทยาลัย 
8.2.7 บันทึกเชิญพนักงานธุรการสํานักงานเลขานุการประชุมชี้แจงเรื่องการเกลี่ยอัตรากําลัง โดย                

ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข EDS 8.2.1) 
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ตัวบงชี้วัด  8.3  ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีแผนการควบคุมภายในดานแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการดานการเงิน 

และดานการพัสดุ 
(2) มี (1) และมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการควบคุมภายใน 
(3) มี (2) และมีการดําเนินการควบคุมภายในของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
(4) มี (3) และมีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
(5) มี (4) และนําผลการติดตาม และประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ดานการควบคุมภายใน 

1. แผนการควบคุมภายในดานแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการดาน
การเงินและดานการพัสดุ 
1.1 ดานการดําเนินงาน 

1.1.1 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานของแตละงาน/กิจกรรมไว
ในแผนปฏิบัติการประจําป 

1.1.2 มีการกําหนดแผนการจัดจางบุคลากร (ลูกจางชั่วคราว
รายวัน) เพื่อชวยในการดําเนินงานในแตละงาน/กิจกรรม 

1.1.3 กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของแตละงาน/
กิจกรรมทุก 3 เดือน  ซึ่งไดมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตอมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน)  4  ครั้ง  คือ   

- การดําเนินงานชวง ต.ค.-ธ.ค. 2547 
- การดําเนินงานชวง ม.ค.-มี.ค. 2548 
- การดําเนินงานชวง เม.ย.-มิ.ย. 2548 
- การดําเนินงานชวง ก.ค.- ก.ย. 2548 

1.2 ดานการเงิน 

- 4 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

1.2.1  กําหนดใหมีการตัดยอดการใชเงินกอนการขออนุมัติใช           
งบประมาณทุกครั้ง โดยไดมีการตัดงบประมาณ จํานวน   
1,942  ครั้ง 

1.2.2  กําหนดใหมีการจัดทําสรุปการใชงบประมาณแลวรายงานผล
การใชงบประมาณเปนประจําทุกเดือน ซึ่งไดมีการรายงานการ
ใชงบประมาณรายเดือน จํานวน  12  ครั้ง 

1.2.3  กําหนดใหมีการตรวจสอบการใชงบประมาณจากการรายงาน
การตัดโอนเงินของกองคลังประจําทุกเดือน 

1.3 ดานพัสดุ 
1.3.1 มีการตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุครุภัณฑประจําปเพื่อ

ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑกอนสิ้นป 
1.3.2 มีการตรวจสอบงบประมาณทไดรับจัดสรรกอนการขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจาง 
2. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการควบคุมภายใน 

2.1 มีบัญชีบันทึกรายการตัดงบประมาณพรอมยอดเงินคงเหลือ 
2.2 มีระบบบันทึกขอมูลการใชงบประมาณสําหรับรายงานการใช

งบประมาณของแตละงาน/กิจกรรมประจํารายเดือนเพื่อใหมีขอมูล
สําหรับประกอบการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ  เชน การโอน
งบประมาณขามโครงการ  การเสนอของบประมาณกลางเพื่อสมทบ    
งบประมาณที่ไมพอเพียง 

2.3 มีระบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใชในการ
พิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

3. มีการดําเนินการควบคุมภายในของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
3.1 มีการตัดยอดการใชเงินกอนเสนอขออนุมัติใชงบเปนประจําทุก      

รายการ 
3.2 มีการสรุปขอมูลจํานวนเงินที่ใชของแตละงาน/กิจกรรมแยกเปน

หมวดและบันทึกรายการเพื่อไวตรวจสอบและรายงานสภาวะการใช
งบประมาณประจําทุกเดือน จํานวน  12  เดือน 

3.3 มีการจัดทําบัญชีการเบิก-จายพัสดุครุภัณฑของหนวยงาน 
3.4 มีการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทเปน

ประจําทุกวัน 
4. มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

4.1 มีการติดตามตรวจสอบการใชประมาณในการเบิกจายทุกรายการ 
เพื่อใหทราบยอดเงินที่ใชแทจริง 

4.2 มีการทักทวงการตัดงบประมาณของกองคลังใหถูกตองแลวปรับแก
ขอมูลการรายงานการใชงบประมาณใหถูกตองเปนปจจุบัน 

4.3 มีการประเมินสรุปผลการใชงบประมาณแตละงาน/กิจกรรมเมื่อสิ้น
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

     
 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณยังไมเหมาะสม - เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ - เรามีระบบการควบคุมการใชงบประมาณและ  
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บางกิจกรรม โครงการจัดสรรงบประมาณใหไม 
พอเพียง ทําใหตองมีการเสนอเรื่องขอจัดสรรงบ
เพิ่มและการโอนงบประมาณขามโครงการ             
ซึ่งเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
 

โดยใหมีการศึกษาขอมูลจากผูปฏิบัติโดยตรงเพื่อจะ
ไดวิเคราะหและจัดสรรงบไดเหมาะสม 

ปฏิบัติอยางเครงครัดทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองไมมีผิดพลาด 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 8.3.1 แผนปฏิบัติการประจําป 2547 ทุกงาน/กิจกรรม 

8.3.2 แผนปฏิบัติการประจําป 2548  ทุกงาน/กิจกรรม 
8.3.3 แผนการจัดจางลูกจางชั่วคราวรายวัน 
8.3.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2547  รายไตรมาส (ไตรมาสที่  4) 
8.3.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1,2,3) 
8.3.6 สมุดบันทึกการตัดงบประมาณทุกงาน/กิจกรรม 
8.3.7 รายงานการใชงบประมาณประจําเดือนแตละงาน/กิจกรรม 
8.3.8 รายงานการตัดงบประมาณประจําเดือนจากกองคลัง 
8.3.9 บันทึกแจงรายชื่อการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ 
8.3.10 บัญชีรายการเบิก-จายพัสดุครุภัณฑ 
8.3.11 ตัวอยาง  แบบฟอรมการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
8.3.12 บันทึกการสงขอมูลการลาของบุคลากรถึงกองการเจาหนาที่ 
8.3.13 เอกสารสรุปผลการใชงบประมาณแตละงาน/กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข EDS 8.3.1) 
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องคประกอบที่   9  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้วัด   9.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(2) มี (1) และมีตัวบงชี้และเกณฑที่สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ของ

มหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) และมีการจัดทําคูมือและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
(4) มี (3) และมีการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป 
(5) มี (4) และมีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคคลในหนวยงาน และใน

มหาวิทยาลัยทราบ 

1. มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสํานัก  2  คณะ  คือ 
1.1 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก ซึ่งประกอบดวย 

ผูบริหารภายในสํานัก ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยไดมีการเสนอชื่อ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ จํานวน  1 ครั้ง 

1.2 มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวย  ผูบริหารสํานัก 
และผูปฏิบัติ 

2. มีตัวบงชี้และเกณฑที่สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน  10  ตัวบงชี้  คือ 
2.1 ปณิธานหรือวิสัยทัศน พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่มีความ     

สอดคลองระหวางกัน 
2.2 แผนการดํานินงานหรือแนวปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับปณิธานหรือวิสัยทัศน  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค 

2.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามเปาหมายผลผลิตของ
หนวยงาน 

2.4 แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
2.5 การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวมโปรงใสและ

ตรวจสอบได 

5 5 5 
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

2.6 ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 
2.7 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กอใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
2.8 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
2.9 การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ

ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 
2.10 การแนะแนวการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา 

3. มีการจัดทําคูมือและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสํานกับริการการศึกษา ประจําป
งบประมาณ  2548  (1  ตุลาคม 2547 ถึง 30  กันยายน  2548) 

4. มีการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป 
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษา 

- การประเมินตนเองในชวงการดําเนินงาน  1  มิถุนายน  2546  ถึง  31  
พฤษภาคม  2547 

- การประเมินตนเองในชวงการดําเนินงาน  1  ตุลาคม 2547 ถึง      30  
กันยายน  2548 

การประเมินตนเองแบงออกเปนการประเมินตนเองโดยบุคลากรภายใน
สํานักขามศูนย/ฝาย และการประเมินตนเองโดยกรรมการจากนอกสาํนัก 
5. มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากรในหนวยงานและใน

มหาวิทยาลัยทราบ โดยการบันทึกสงผลการประเมินใหศูนย/ฝายและการ
จัดทําบอรดเผยแพรขอมูล 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
 
 

- - บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องการ
ประกันคุณภาพ 

- ทําความเขาใจกับบุคลากรทุกคนใหตระหนักถึง
ความสําคัญการเก็บขอมูลหลักฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 9.1.1 เอกสารรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 

9.1.2 บันทึกเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งเปนกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
9.1.3 เอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา 
9.1.4 เอกสารตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักที่สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย 
9.1.5 คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  มิถุนายน  2546 ถึง 31  

พฤษภาคม  2547 
9.1.6 คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  ตุลาคม  2547 ถึง  30  กันยายน  

2548 
9.1.7 บันทึกแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบ 
(เอกสารหมายเลข EDS 9.1.1) 
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ตัวบงชี้วัด   9.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีกิจกรรมการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน หรือระบบ

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง 
(2) มี (1) และบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
(3) มี (2) และมีการประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

หนวยงานเปนประจําทุกป 
(4) มี (3) และไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
(5) มี (4) และนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยงานในรูปของ     

โครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจน 

1. มีกิจกรรมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หรือระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอเนื่อง 

- จัดทํารายงานผลโครงการหลักสูตร “ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐเอกชนและสถานประกอบการ 

- สงผูแทนหนวยงานเขารับฟงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากสํานักบริการการศึกษา 

- สงผูแทนหนวยงานเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
องคประกอบตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

- สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
ภายใน  รุน 3 จํานวน          คน  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูความ
เขาใจกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมากยิ่งขึ้น  อันจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
ตอไป 

5 5 5 

 2. บุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ดังนี้    
 2.1 รวมประชุมและใหขอมูลที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (ในการประกันคุณภาพในของรอบการ
ดําเนินงานระหวางมิถุนายน  2546-พฤษภาคม  2547  ซึ่งไดทําการ
ประเมินในเดือนธันวาคม  2547 

2.2 จัดใหมีการตรวจประกันคุณภาพภายในสํานักบริการการศึกษาขาม
ระหวางศูนย/ฝาย  (ในการประกันคุณภาพภายในของรอบการ
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ผลการประเมิน  

เกณฑการประเมิน 
 

ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายในป
ตอไป 

ดําเนินงานระหวางมิถุนายน  2546-พฤษภาคม  2547 
2.3 รวมเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
2.4 รวมจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักบริากรการศึกษารอบ

การดําเนินงาน  1  ตุลาคม 2547 ถึง 30  กันยายน  2548 
 3. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองของสํานักเปนประจําทุกป โดย 
   

 3.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของรอบการดําเนินงาน
ระหวางมิถุนายน 2546-พฤษภาคม 2547 

3.2 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประจําป  2548  
(รอบการดําเนินงาน  1  ตุลาคม  2547 ถึง  30  กันยายน  2548) 

   

 4.      มีการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการประเมิน
คุณภาพภายใจในรอบการดําเนินงานระหวาง  1  มิถุนายน  2546-30  
พฤษภาคม  2547 

   

 5.   มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยงานในรูปของ
แผนงานโครงการหรือกิจกรรม โดยในรอบการประเมินคุณภาพภายใน
ของรอบการดําเนินงานระหวาง  1  มิถุนายน 2546-30  พฤษภาคม  2547  
คณะผูประเมินเสนอใหจัดทําโครงการแบบ Result Base เนนคุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนั้นในการทําแผนกลยุทธ
ของสํานัก  2548  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการใหผูใชบริการมีความพึง
พอใจโดยกําหนดตัวชี้วัดเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในงาน/           
กิจกรรมตาง ๆ   
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

- 
 
 

 
- 

 
- 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.2.1 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน 

และสถานประกอบการ 
9.2.2 บันทึกสงรายชื่อผูแทนหนวยงานเขารับฟงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สม

ศ. 
9.2.3 บันทกสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนองคประกอบตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
9.2.4 คําสั่งใหบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2.5 บันทึกเชิญประชุมและใหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมแผนการตรวจเยี่ยม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2.6 บันทึกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักเพื่อซักซอมและเตรียม

ความพรอมในการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
9.2.7 บันทึกเชิญประชุมผูตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักพรอมรายนามผูตรวจประกัน

คุณภาพภายในสํานักบริการการศึกษา (การประเมินชวงการดําเนินงาน มิถุนายน 2546-พฤษภาคม  
2547) 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 

 
9.2.8 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชวงการดําเนินงาน  1  ตุลาคม 

2547-30  กันยายน  2548 
9.2.9 บันทึกการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพ  

การศึกษา 
9.2.10 บันทึกแจงกําหนดวันขอรับการประเมินและเสนอชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2.11 แผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป  2547 
9.2.12 แผนกลยุทธสํานักบริการการศึกษา  2548 
(เอกสารหมายเลข EDS 9.2.1) 

 



สวนที่  3 
สรุปผลการประเมินและแผนการพัฒนา/ปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 

 
3.1  สรุปผลการประเมินตนเอง จุดออนและแนวทางแกไข  จุดแข็งและแนวทางเสริม  
       รายองคประกอบ 
 
องคประกอบท่ี  1  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

ในป 2548 สํานักบริการการศึกษาไดปรับเปล่ียนวิสัยทัศนใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย บุคลากรบางสวนยังจําไมได และสํานักไดประชาสัมพันธใหบุคลากร
จําไดและเขาใจวิสัยทัศนของสํานัก สวนแผนการดําเนินงานนั้นยังไมมีการประเมินผลการ       
ดําเนินงาน ซ่ึงในปตอไปจะมีการประเมินแผนงานและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแผนในป
ตอไป 

 
องคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 

• การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีสามารถจัดปฐมนิเทศโดยผานสื่อ
ทางไกล นักศึกษาสามารถรับการปฐมนิเทศไดพรอมกันทั่วประเทศ  และสามารถจัดสื่อได
หลากหลายใหนักศึกษาเลือกในการเขาถึงสาระการปฐมนิเทศ 

• การสอนเสริมมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม แต
การใชส่ือในการสอนเสริมยังมีขอจํากัด การจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายนักศึกษารวมตัวกันยาก
ทําใหไมสามารถรวมตัวกันได ตามจํานวนที่เกณฑกําหนดไว  ซ่ึงเปนผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถ
จัดสอนเสริมโดยการนัดหมายไดตามจํานวนชุดวิชาที่นักศึกษารองขอมา  ซ่ึงจะมีการรณรงคให   
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการสอนเสริมโดยผานสื่อส่ิงพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส  สวนการจัด
สอนเสริมผานดาวเทียม ณ  ศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา นั้น  นักศึกษาเขารับบริการ
นอยไมคุมคาใชจาย  ในปตอไปจะมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมจูงใจใหมากขึ้น เชนการ
ยกตัวอยางเขาสอบ  เปนตน 

• การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ระบบทางไกล เนื่องจากในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอมูลนักศึกษาเปนหลัก ซ่ึงขอมูลนี้จะ
อยูที่หนวยงานอื่น ดังนั้น  สํานักบริการการศึกษาจึงตองรอรับขอมูลจากหนวยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงอาจ
สงมาชาหรือตองสงหลายครั้งจะทําใหสงผลกระทบถึงการจัดแบงกลุมนักศึกษาและอาจารยรวมทั้ง
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สถานที่จัดฝกดวย สวนสถานที่จัดฝกฯ  และสถานที่เก็บอุปกรณมีจํากัดหากมีการจัดฝกพรอมกันก็
ตองใชสถานที่หลายอาคารทําใหการบริหารจัดการไมคลองตัว  รวมทั้งอุปกรณการจัดฝกฯ  มีไม
เพียงพอ หากมีการฝกหลายชุดวิชาตรงกัน  จากปญหาดังกลาวในปตอไปจะมีการประชุม
ประสานงานหนวยงานที่ เกี่ยวของและจัดทําระบบออนไลนสงถายขอมูลนักศึกษาระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งจัดสรรพื้นที่สําหรับเก็บวัสดุ-ครุภัณฑสําหรับการจัดฝกทักษะให
เพียงพอและอยูแหลงเดียวกัน 

สําหรับการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหนักศึกษาในเรือนจํานั้นมีขอจํากัดคือ นักศึกษา
ไมมีโอกาสฝกปฏิบัติกับเครื่องมือและศึกษาจากสถานประกอบการจริงได  และจํานวนนักศึกษาเขา
ฝกใหแตละภาคการศึกษามีนอยจึงตองใหนักศึกษาจากหลายเรือนจํามาฝกที่เรือนจําบางขวางแหง
เดียวทําใหนักศึกษาตองมีคาใชจายสูงขึ้น  สวนขอดีของการฝกในเรือนจํานั้นไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากเรือนจํา และบุคลากรสํานักบริการการศึกษาสามารถเขาไปใหบริการฝกฯ  ไดทุกคน 

• การจัดสัมมนา/ประชุมอาจารยและหัวหนาศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ ชวยให
อาจารยที่รับผิดชอบการจัดฝกทักษะของศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจทั่วประเทศทราบแนว
ปฏิบัติรงกัน  แตการจัดสัมมนาแตละครั้งสํานักบริการการศึกษาไดรับขอมูลรายชื่ออาจารยที่จะเขา
สัมมนากระชั้นชิด ซ่ึงอาจเกิดขอผิดพลาดได  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงควรมีระบบ Online ในการ
จัดสงขอมูลระหวางสาขาวิชาถึงสํานักบริการการศึกษา  และควรมีการจัดประชุมปละ 1 คร้ัง เพื่อ
ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
องคประกอบท่ี  3  การบริการการศึกษา 

• การจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา ส่ือส่ิงพิมพทั่วไปสามารถสงได
รวดเร็ว ประหยัดและตรวจสอบได  แตการสงตอขอมูลของสํานักที่เกี่ยวของยังมีขอจํากัดซึ่ง
มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสงตอขอมูล  รวมทั้งการจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

• การบริหารงานพัสดุการศึกษา มีการตรวจสอบระบบบัญชี สามารถเบิกจายพัสดุ
การศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

• บริการไปรษณียในมหาวิทยาลัยใหบริการที่รวดเร็วทันเวลาที่กําหนดไว แตเครื่อง
คอมพิวเตอร และพาหนะสําหรับใชรับ-สงเอกสาร ยังมีไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานและกําลังรอ
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและพาหนะดังกลาว 

• การจัดการรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษา สามารถดําเนินการรับและสง
มอบใหคณะกรรมการบริหารชุดวิชาไดในระยะเวลาที่กําหนด และนักศึกษาสามารถตรวจสอบการ
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สงกิจกรรมถึงมหาวิทยาลัยได  งานนี้เปนงานที่เกิดขึ้นใหม  ดังนั้น  จึงยังไมไดรับการจัดสรร
บุคลากรและวัสดุอุปกรณใหเพียงพอกับปริมาณงาน 

• การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท สามารถใหบริการนักศึกษาใหไดรับความ
สะดวกและไดรับบริการนอกเวลาราชการโดยผูใหบริการมีความชํานาญและมีทักษะในการให
คําปรึกษาตามวิชาชีพ  แตการใหบริการลักษณะนี้มหาวิทยาลัยตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพราะตอง
ติดตอกับนักศึกษาซึ่งสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ 

• การใหบริการแนะแนวการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดมีการประชาสัมพนัธให
นักศึกษาทราบในสื่อตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากหัวขอแนะแนวการศึกษาอยูในเรื่อง
บริการการศึกษา นักศึกษาจึงตองเลือก Dropbox จึงจะเขาถึงบางขอได ดังนั้น คณะทํางาน
อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยควรจัดทํา Sitemap เพิ่มแสดงหัวขอเพิ่ม 

• การบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณียอีเล็กทรอนิกสของฝาย
แนะแนวการศึกษาไดมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบในสื่อตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย และ
ผูตอบกระดานสนทนเปนผูที่มีความรูความสามารถแตเนื่องจากหัวขอแนะแนวการศึกษาอยูในหัว
เร่ืองบริการการศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาจะตองเลือก Dropbox จึงจะเขาสงหัวได  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึง
ควรจัดทํา SITEMOP เพื่อแสดงหัวขอเพิ่มเติม และมีระบบกรองจดหมาย (Screening)  เพื่อกําจัด       
ขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการศึกษาออกไป 

• รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษามีประเด็นเนื้อหาของรายการเปน
ประโยชนตอการเรียนชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ  และสามารถประสบความสําเร็จได แต
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเวลาออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง  11  ไมเหมาะสม
เนื่องจากเปนเวลาเชามาก คือ ชวงเวลา 05.40-06.00 น. 

• รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนว (รายการสด) เปนรายการที่นาสนใจ
ชวนติดตาม และมีเนื้อหาสาระตรงกันชวงของกิจกรรมนักศึกษา  รวมทั้งรูปแบบรายการมีการ              
ปฏิสัมพันธระหวางผูจัดกับผูฟง  แตรายการนี้ออกอากาศในระบบ AM  ซ่ึงเปดหาคลื่นยากและ
ไดรับการจัดสรรเวลาออกอากาศไมเหมาะสม คือ วันจันทร เวลา 15.20-16.00  น.  ดังนั้น  
มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนเปนการออกอากาศในระบบ FM  และจัดสรรเวลาที่เหมาะสม 

• การผลิตบทความแนะแนวการศึกษาในขาว มสธ. สามารถใหบริการแนะแนว  
การศึกษาผานสื่อเพื่อการแนะแนวการศึกษาหลากหลาย เชน  ส่ังพิมพ  รายการวิทยุโทรทัศน และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส   

• การจัดการทุนกูยืมเพื่อการศึกษา มีการจัดทําสัญญากูยืมระหวางนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย โดยการสงสัญญาใหนักศึกษากรอกรายละเอียดแลวสงกลับโดยไมตองเสียเวลา
เดินทางมาทําสัญญาที่มหาวิทยาลัย แตก็อาจเกิดขอผิดพลาดในการเขียนสัญญาได  และหากตองมี



 116

การแกไขก็จะทําใหเกิดความลาชาในการจัดสงสัญญาใหกับธนาคารรวมทั้งการโอนเงินใหนกัศกึษา
ดวย  ซ่ึงในปตอไปจะมีการจัดพิมพสัญญาใหกับนักศึกษาในสวนของขอมูลทั่วไปโดยเวนวางใน
สวนของการลงนามของผูกูยืมผูใหกูยม  ผูค้ําประกัน พยาน และผูรับรอง  รวมท้ังแจงผลการ
พิจารณาให     นักศึกษาทุกรายที่สงใบสมัครขอรับทุนทราบ  เนื่องจากที่ผานมาจะสงเฉพาะผูไดรับ
ทุนเทานั้น 

• การจัดการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีทางเลือกใหนักศึกษา
ขอรับใบสมัครขอรับทุนไดหลายชองทาง  แตการจัดสงทุนใชวิธีการซื้อธนาณัติซ่ึงนักศึกษาไม
สะดวกในการไปรับ ในปตอไปจะใชวิธีการโอนผานบัญชีธนาคาร และแจงใหผูสงใบสมัครทุกคน
ทราบผลการพิจารณา  เนื่องจากที่ผานมาแจงเฉพาะผูไดรับทุนเทานั้น 

• การจัดการทุนการศึกษาในโครงการตาง ๆ  ดําเนินการตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  และเจาของโครงการ 

• โครงการแนะแนวนัดหมาย มีการสงจดหมายเชิญนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายเขา
รวมโครงการ และสามารถจัดบริการแนะแนวการศึกษาไดตามความตองการของนักศึกษา 

• โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล       
มีการสงจดหมายเชิญนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ และนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
ทักษะการทําขอสอบอัตนัย  ซ่ึงจะชวยสรางความมั่นใจและความพรอมในการเรียน 

• โครงการบัณฑิตอาสา  เปนโครงการที่จะชวยลดปญหานักศึกษาลาออกกลางคัน
โดยมีรุนพี่ที่เปนบัณฑิตอาสาชวยสอนรุนนอง  แตบางชุดวิชามีบัณฑิตเขารวมนอย และขอมูลการ
กําหนดชุดวิชาที่จะจัดฝกอบรมใหบัณฑิตเพื่อเปนบัณฑิตอาสากําหนดลาชา  และทําใหชวงเวลาที่
กําหนดการสอนในโครงการลาไปดวย 

• การบริการการศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษาสามารถไปเรียนตามภูมิลําเนาของตนได 
แตนักศึกษาที่จะเขาเรียนวิชาทหารตองผานการเรียนวิชาทหารป 1-2 มาแลว  และนักศึกษาที่สมัคร
เรียนชาทําใหเลยกําหนดการสมัครเรียนวิชาทหาร 

• บริการจัดกิจกรรมนักศึกษา การดําเนินงานของชมรมยังไมมีแบบแผนชัดเจน  ใน
ปตอไปมหาวิทยาลัยควรจัดวางระบบการดําเนินงานและมีการติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของทุกชมรม  

• โครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน  สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู
ความสามารถเขารวมโครงการ ซ่ึงทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูซ่ึงกันและกัน และสามารถใช
ความรูพัฒนาชุมชน-สังคมได  แตโครงการนี้ยังขาดอัตรากําลังผูรับผิดชอบ 

• การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย นักศึกษาใหความสนใจ
สมัครเขารวมแขงขันกีฬาแตเนื่องจาก มสธ. เปนระบบการศึกษาทางไกล ดังนั้น  นักศึกษาจึงมัก
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จํากัดเรื่องอายุมักจะมากกวาเกณฑที่กําหนด และสวนใหญไมคอยมีเวลาฝกซอม รวมทั้งการเลน
กีฬาเปนทีมรวมตัวกันยาก 
 
องคประกอบท่ี  6  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

• การจัดบริการและแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. สามารถใหขอมูลแนะแนว      
การศึกษาตอโดยการสงสื่อส่ิงพิมพใหนักศึกษาทั่วประเทศ ในปตอไปจะพัฒนาสื่อ Mutimedia มาก
ขึ้น 

• เอกสารสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนวเฉพาะเรื่อง  เปนชองทางการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการสูประชาชน และเปนสิ่งพิมพที่ผานการกลั่นกรองจากคณะทํางานแลว 
 
องคประกอบที ่ 8  การบริหารจัดการ 

• แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สามารถทําเปน
งานไดตามโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธที่กําหนด 

• การบริหารและการจัดการที่เปนการมีสวนรวมโปรงใสและตรวจสอบได  โดย
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตั้งในแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ 

• ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 
 
องคประกอบที่  9  กลไกลประกันคุณภาพการศึกษา 

• ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง 

• ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
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3.2  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงในปตอไป 
 

รายงานการประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษาไดระบุองคประกอบที่เกี่ยวของ 
จํานวน  8  องคประกอบ  ซ่ึงในแตละองคประกอบ สํานักไดประเมินตนเอง  ดังนี ้

 

องคประกอบ ระดับคะแนน 

องคประกอบท่ี  1  ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 4.3 

องคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 5.0 

องคประกอบท่ี  3  การบริการนักศึกษา 4.5 

องคประกอบท่ี  6  การบริการวิชาการ วิชาชีพแกสังคม 4.0 

องคประกอบท่ี  8  การบริหารและการจัดการ 4.3 

องคประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพการศึกษา 5.0 

    X=     4.5 
 

ในแตละองคประกอบสํานกับริการการศกึษามีการดําเนินการในแตละระดับ 
องคประกอบท่ี  1  ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

สํานักบริการการศึกษามีวิสัยทัศน  วัตถุประสงค  และแผนงานอยางชัดเจน       
มีการแจงบุคลากรทราบทั้งลายลักษณอักษร และวาจา  

องคประกอบท่ี  2   การเรียนการสอน 
สํานักบริการการศึกษามีระบบการจัดเตรียมการจัดสงเอกสารประจําชุดวิชา

และส่ือตาง ๆ  อยางเปนระบบ  มีการจัดกิจกรรมสรางความพรอมใหนักศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศ   
นักศึกษาใหมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา  มีระบบการจัด         
สอนเสริมในรูปแบบตาง ๆ  การฝกปฏิบัติประจําชุดวิชาที่มีประสิทธิภาพ  และมีการติดตาม
ประเมินผลในทุกโครงการ 

องคประกอบท่ี  3  การบริการนักศึกษา 
สํานักบริการการศึกษามีระบบการบริการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาที่

หลากหลายรูปแบบ  เพื่อใหนักศึกษาไดรับบริการสอดคลองกับความตองการ 
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องคประกอบท่ี  6  การบริการวิชาการ วิชาชีพแกสงัคม 
สํานักบริการการศึกษามีบริการแนะแนวการศึกษาสําหรับประชาชนผูสนใจ  

ทั่วไปใหมีความรูความเขาใจในระบบการศึกษาทางไกล ในรูปแบบสื่อตาง ๆ  นอกจากนี้ยังมี
บทความทางวิชาการที่ใหบริการในชุมชนใกลที่ตั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บุคลากรของสํานักยังมี     
ศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

องคประกอบท่ี  8  การบริหารและการจัดการ 
สํานักบริการการศึกษามีการจัดการบุคลากรโดยมีระบบการสื่อสารภายใน     

องคกรที่สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา บุคลากรของสํานักมีความรูความสามารถสูงและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

องคประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักบริการการศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวม

ของบุคลากรทุกคน  โดยไดมีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก   และคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักมีการประชุมบุคลากรทุกคนในการดําเนินการประกันคุณภาพ  รวมถึง
การเตรียมหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 

โดยภาพรวมสํานักบริการการศึกษาไดพยายามปรับปรุงพัฒนาสํานักใหมีระดับ
ดีขึ้น โดยการพัฒนาจะมุงลดจุดออน   เสริมจุดแข็ง  และดําเนินการตามแนวทางที่จะทําใหผลงานดี
ขึ้นตอไป 
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สวนที่  4 
ภาคผนวก 

 
4.1  ขอมูลและสถิติ 

จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนง 
 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
ตรี โท เอก 

รวม 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 1 6 - 7 
นักวิชาการศึกษา  10 1 - 11 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ - 4 1 5 
นักแนะแนวการศึกษา 1 3 - 4 
นักกิจการนักศึกษา ชํานาญการ - 1 - 1 
นักกิจการนักศึกษา 1 1 - 2 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6 1 - 7 
พนักงานธุรการ 21 1 - 22 

รวมทั้งสิ้น 59 
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4.1.12 กิจกรรม/โค  รงการ ที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชมุชน 
(ชื่อหนวยงาน) ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย จํานวน  บาท  ดังนี ้

 
ที่ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป/สถานที่ 
1 การเปนวิทยากรฝกอบรม  หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการ 
นายวรชาติ  อําไพ  
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ  8 

กรมปาไม 26-28  เม.ย. 2548  
กรมปาไม 

2 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตร การเพิ่มศักยภาพใน
การทํางานของเจาหนาที่ 
ธุรการ 

นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

สันนิบาตรสหกรณแหงประเทศไทย 9-11  มิถุนายน  2548  
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย 

3 การเปนวิทยากรฝกอบรม  หลักสูตร Service Excelence 
Workshop 

นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 22,29 มิถุนายน  2548  
อาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

4 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตร กาวสูผูบริหาร นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

การทาเรือแหงประเทศไทย สํานักงานการทาเรือแหงประเทศ
ไทย 

5 การเปนวิทยากรฝกอบรม  หัวขอ  การพัฒนาองคการ นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

กรุงเทพมหานคร 7  มกราคม 2548  
โรงแรมศุภาลัยปาสัก รีสอรท 

6 การเปนวิทยากรฝกอบรม โครงการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงาน
ประธานวุฒิสภา 

นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ 11  กุมภาพันธ  2548 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป/สถานที่ 
7 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตรนักบริหารงานที่ดิน

ระดับสูง 
นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

กรมที่ดิน 29 พฤษภาคม  2548 
สถาบันพัฒนาขาราชการ  
กรมที่ดิน เขตบางขุนเทียน 

8 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตร เสริมสรางพลังในการ
ทํางานเสริมสรางกระบวนทัศนและคุณลักษณะของ 
ขาราชการไทย 

นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 26 พฤษภาคม  2548 
โรงแรมภูเขางามรีสอรท 
จังหวัดนครนายก 

9 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตร ผูชวยผูบริหาร 
สถานศึกษา 

นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2548 
ศูนยฝกอบรมสถานีพัฒนา 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

10 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตร ผูบริหารสถานศึกษา นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2548 
ศูนยฝกอบรมสถานีพัฒนา 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

11 การเปนวิทยากรฝกอบรม หลกัสูตร การพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหลักสูตร คพอ. 

นางสาวจิตติมา  รักนาค 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 

สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทย 

20 กันยายน 2548 
จัสมินเอ็กเช็คคิวทิฟสวีท  
ถ.สุขุมวิท 

12 การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ ดร.สมคะเน  ค้ําจุน 
นักวิชาการศึกษา ระดับ 7  
หัวหนางานงานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 19 สิงหาคม 2548, 7 กันยายน 
2548 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

13 เปนวิทยากรฝกอบรม การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐ 

ดร.สมคะเน  ค้ําจุน 
นักวิชาการศึกษา ระดับ 7  
หัวหนางานงานบริการการศึกษา 

เรือนจํากลางคลองเปรม 28  มกราคม  2548 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป/สถานที่ 
14 เปนวิทยากรฝกอบรม การบรรยายหัวขอกิจกรรมการสราง

สัมพันธภาพมนุษยสัมพันธ 
นางรมิตา  อั๋นวงษ โรงเรียนนายรอยสามพราน 27 เมษายน  2548 

อาคารกองบัญชาการ โรงเรยีน
นายรอยสามพราน 

15 กรรมการสอบวิทยานิพนธ  หลักสูตร ปริญญาเอก ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 9  มีนาคม  2548 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 วิทยากรการฝกอบรม หลักสูตร ความรูและสมรรถนะ
เบื้องตนสําหรบันักบริหาร 

ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 14-25 มีนาคม 2548 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

17 วิทยากรการฝกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

กรมบัญชีกลาง 1 เมษายน  2548 
กรมบัญชีกลาง 

18 วิทยากรการฝกอบรม หลักสูตร นายทหารชั้นผูบังคับฝูง ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ 29 เมษายน 2548 

19 วิทยากรการฝกอบรม หลักสูตร การจัดทําหลกัเกณฑและ
วิธีการในการกาํหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

สํานักงาน กคศ. 25-29 เมษายน 2548 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป/สถานที่ 
20 วิทยากรการฝกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานที่ดิน 

ระดับสูง 
ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

กรมที่ดิน 18 พฤษภาคม 2548 

21 วิทยากรการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพและ
จริยธรรมในหนวยทหาร 

ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ ระดับ 8 
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 

สํานักงานทหารพัฒนา 15 มีนาคม 2548 
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4.1.16 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
สํานักบริการการศึกษามีการจัดอบรม/สัมมนา และสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน  จํานวน  กิจกรรม/โครงการ 

 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัน/เดือน/ป/สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
1 การเสริมสรางประสิทธิภาพพนักงานธุรการ 1-2  ธันวาคม  2547  : มสธ. กองการเจาหนาที่ 
2 เทคนิคการเขียนผลงานทางวชิาการ 14-15 ธันวาคม  2547 : มสธ. สํานักวิชาการ 
3 การใชภาษาอังกฤษ 15 กุมภาพันธ – 17 มีนาคม 2548 : มสธ. สํานักวิชาการ 
4 การพัฒนานักวิจัยประจําป  2548  รุนที่  5 14-16  กุมภาพันธ, 17-18 พฤษภาคม 2548 :  มสธ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย - สํานักคอมพิวเตอร 
6 การจัดทําบทคัดยอ 8  มีนาคม  2548 : มสธ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7 สถิติเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร รุนที่  6 27-29  เมษายน  2548 : มสธ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 คอมพิวเตอรโปรแกรม  SPSS  for Windows 25-27 เมษายน  2548 : มสธ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9 คอมพิวเตอรการจัดทํา Web  page  สําหรับหนวยงาน - สํานักคอมพิวเตอร 

10 สารบรรณอิเล็คทรอนิกส 13-24 มิถุนายน 2548, 4-15 กรกฎาคม  2548 : มสธ. สํานักคอมพิวเตอร 
11 คอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ Spread sheet 9-10  มิถุนายน  2548 : มสธ. กองการเจาหนาที่ 
12 ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน ระยะเวลา  4  เดือน ฝายพัฒนาเครือขายและวิเทศสัมพันธ 
13 คุณธรรมจริยธรรม 24-26 สิงหาคม 2548 : ราชบุรี สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
14 การทําแผนกลยุทธและการแปลงไปสูแผนปฏิบัติการประจําป 17-18 มิถุนายน  2548 : มสธ. สํานักบริการการศึกษา 
15 เสริมทักษะผูใชคอมพิวเตอร รุนที่  2  ประจําป  2548 4 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2548 : มสธ. สํานักคอมพิวเตอร 
16 การบริหารความรู 12-13 กันยายน  2548 : มสธ. กองการเจาหนาที่ 
17 การศึกษาดูงาน ณ  ตางประเทศ (เมืองคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน)   พฤษภาคม  2548 : สาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักบริการการศึกษา (ศูนยบริการการศึกษา

ประจําภูมิภาค) 
18 การศึกษาดูงาน ณ  ตางประเทศ (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) 7-11 กันยายน  2548 : สาธารณรัฐเกาหลี สํานักบริการการศึกษา (ฝายแนะแนวการศึกษา) 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัน/เดือน/ป/สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
19 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 25-26 สิงหาคม  2548 : มสธ. และอุทัยธานี สํานักบริการการศึกษา (ศูนยบริการการสอน

ทางไปรษณีย  และสํานักงานเลขานุการ 
20 โครงการโรงเรยีนชํานาญการ กันยายน 2548- พฤษภาคม  2549 : มสธ. กองการเจาหนาที่ 
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4.2 หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบที่  1  องคประกอบที่   1  ปณิธาน  วิสัยทศัน  พันธกิจ  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
ตัวบงชี้วัด  1.1  ปณิธานหรือวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ 
วัตถุประสงคที่มีความสอดคลองระหวางกัน 

1.    ขอความวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้นในโอกาสที่สํานักจัดทําแผนกลยุทธ  2548  ซึ่งติดไว  ณ  บอรดตาง ๆ   
2. บันทึกการเผยแพรวิสัยทัศนใหศูนย/ฝายทราบและการขอใหคณะทํางานนําขอความวิสัยทัศนขึ้น web site 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.1.1) 
ตัวบงชี้วัด  1.2   แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่ 
กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับปณิธานหรือ 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงาน 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  2547 ทุกงาน/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําป  2548 ทุกงาน/กิจกรรม 
3. ขอความแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของสํานักบริการการศึกษา 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2547  รายไตรมาส  ไตรมาสที่  4 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส  ไตรมาสที่  1,2 และ 3 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.2.1) 
ตัวบงชี้วัด   1.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 1.    รายงานผลการดําเนินงานแตละงาน/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
เปาหมายผลผลิตของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข EDS-1.3.1) 
 
องคประกอบที่  2     การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้วัด   2.1    การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับ
ปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร 
 

 
1. บันทึกขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  กองกลาง, สํานักทะเบียนและวัดผล, สํานักเทคโนโลยีการศึกษา เปนตน 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งวิทยากร และเจาหนาที่ปฏิบัติงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
3. บทรายการวิทยุโทรทัศนการถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 
4. รายงานสรุปการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 (เอกสารหมายเลข EDS-2.1.2) 
 
 
 
 
ตัวบงชี้วัด   2.2    การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับ 1. ระเบียบการสมัครเปนนักศึกษาใหมและลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2548 หนา 260-266 
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ปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภูมิลําเนาตางจังหวัด 
 

2. บัตรเชิญนักศึกษาเขารวมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (สงไปพรอมกับการตอบรับการเปนนักศึกษาของสํานักทะเบียนและวัดผล) 
3. สําเนาจดหมายเชิญวิทยากรภายนอกและคําสั่งวิทยากรภายใน 
4. เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2548 
5. วีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2548 
6. รายงานสรุปการประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากนักศึกษา 
7. รายงานสรุปการประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากวิทยากร 
8. รายงานสรุปการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจากศูนยบริการการศึกษา และศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 
9. รายงานการปฐมนิเทศที่เสนอสภาวิชาการ 

 (เอกสารหมายเลข EDS-2.2.2) 
ตัวบงชี้วัด   2.3   การจัดสอนเสริมเพื่อเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. หลักเกณฑการจัดสอนเสริม/ตารางสอนเสริมภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
2. หนังสือขอความรวมมือศูนยบริการการศึกษา/ขอมูลจากการเรียน Internet  ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
3. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่รับเอกสารโสตทัศน ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
4. รายงานสถิตินักศึกษาเขารับสอนเสริม ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
5. การประเมินผลสอนเสริม ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.3.3) 

ตัวบงชี้วัด   2.4  การจัดสอนเสริมโดยนัดหมาย 
 

1. หลักเกณฑการสอนเสริมโดยการนัดหมาย/ตารางสอนเสริมโดยการนัดหมาย   ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
2. การประชาสัมพันธขาวสอนเสริมโดยการนัดหมายผานขาว มสธ./หนังสือขอความรวมมือศูนยบริการการศึกษา ในการจัด      

สอนเสริมโดยการนัดหมาย ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
3. สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยการนัดหมาย ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
4. จํานวนและรายชื่อนักศึกษาเขารับการสอนเสริมโดยการนัดหมาย ภาคการศึกษา 2/2547และภาคการศึกษา 1/2548 
5. แบบประเมินผลสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
(เอกสารหมายเลข  EDS-2.4.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.5 การจัดสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน 
 

1. หลักเกณฑการจัดสอนเสริมในเรือนจํา/ตารางสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 
1/2548 

2. การประชาสัมพันธการสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถานผานขาว มสธ. หนังสือขอความรวมมือเรือนจําและทัณฑสถาน  
ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 

3. จํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่เปนผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน การเขาสอนเสริมและรับเอกสารโสตทัศนในเรือนจํา   
ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 

4. สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมในเรือนจํา (หลักฐานเดียวกับขอ 3 ) 
5. แบบประเมินผลการสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถาน 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.5.3) 

ตัวบงชี้วัด   2.6   การจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม  
ณ ศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา 
 

1. เกณฑการกําหนดชุดวิชาและรูปแบบการจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม ภาคการศึกษา 2/2547 และภาคการศึกษา 1/2548 
2. หนังสือขอความรวมมือไปที่ศูนยบริการการศึกษา  ศูนยวิทยพัฒนา และตารางสอนเสริม 
3. คูมือการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 
4. สถิติผูเขารับการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 
5. แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม/ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2547 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.6.3) 

ตัวบงชี้วัด  2.7 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเขม) 
 

1. เกณฑการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเขม) /ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 
2/2547 และภาคการศึกษาที่ 1/2548/แผนการดําเนินการจัดสอนเสริมแบบเขม(กิจกรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน)            
ภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาคการศึกษาที่ 1/2548 

2. จดหมายเชิญชวนใหนักศึกษารวมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขม ภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาคการศึกษาที่ 1/2548 หนังสือ
ขอความรวมมือศูนยบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขม ภาคการศึกษาที่ 2/2547และภาคการศึกษาที่ 1/2548 

3. รายชื่อนักศึกษารับเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเขม (หลักฐานเดียวกับขอ 4 ) 
4. บัญชีรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสอนเสริมแบบเขมภาคการศึกษาที่ 2/2547และภาคการศึกษาที่ 1/2548 
5. แบบประเมินผลกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขมและสรุปการประเมินผล “ ความพึงพอใจของนักศึกษา มสธ. ที่มีตอการจัด   

สอนเสริมแบบเขม ” 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.7.3) 
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ตัวบงชี้วัด   2.8   การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. แผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําป 2548(ภาค 2/2547 และ 1/2548) 
2. สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาและแบบตอบรับเขาฝกฯประจําภาคการศึกษา (1/2547 และ 1/2548) 
4. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา  
5. สําเนาคําสั่ง มสธ. แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝกฯ 
6. แบบประเมินผลการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
7. สรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2547 และ 1/2548) แยกตามสาขาวิชา 
8. สําเนาบันทึกสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2547 และ 1/2548) 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.8.3) 

ตัวบงชี้วัด  2.9   การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการการศึกษา
จังหวัดไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
 

1.  สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
2. สําเนาจากสาขาวิชาสงขอมูลกําหนดการฝกฯแตละภาคการศึกษา  
3. แผนจัดทําโครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติการฝกฯ ประจําป 2548 
4. แผนดําเนนิงานประจําป 2548(ภาค 2/2547 และ 1/2548) 
5. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาประจําภาคการศึกษา(2/2547 และ 1/2548) 
6. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2547 และ 1/2547) 
7. สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคลากรศูนยฯรับผิดชอบในวันจัดฝกฯป 2548 
8. แบบประเมินผลการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
9. สรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2547 และ 1/2547)แยกตามสาขาวิชา 
10.สําเนาบันทึกสงผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 1/2547 และ 2/2547 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.9.3) 

ตัวบงชี้วัด   2.10   การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับ          
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. สําเนาบันทึกถึงหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ขอขอมูลการจัดฝกประจําภาคการศึกษา 2/2547และ 1/2548ดังนี้ 
1.1) สาขาวิชา 
1.2) สํานักทะเบียนและวัดผล 
1.3) สํานักเทคโนโลยี 
1.4) กองกลาง 
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2.สําเนาจดหมายขออนุญาตกรมราชทัณฑ  ขอใชสถานที่จัดฝกฯและเบิกตัวผูตองขังเขาฝกฯประจําภาคการศึกษาที่ 2/2547และ 
1/2548 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาเขาฝกฯ เปนรายบุคคลผานเรือนจํา 
4. สําเนาจดหมายจัดฝกขออนุญาตผูบัญชาการเรือนจําเบิกตัวนักศึกษาในเรือนจํา 
5.บัญชีรายชื่อนักศึกษาผูตองขังเขาฝกฯ 
6.คําสั่งแตงตั้งบุคลากรเดินทางไปอํานวยการฝกฯ ณ เรือนจาํกลางบางขวาง จ.นนทบุรี  
7.แบบประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
8.รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
9.สําเนาบันทึกจัดสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกใหกับสาขาวิชา (ภาค 2/2547และ 1/2548) 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.10.3) 

ตัวบงชี้วัด   2.11  จัดสัมมนา / ประชุมอาจารยและหัวหนา
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
 

1. สําเนาบันทึกจากสาขาวิชา สงขอมูลการจัดสัมมนาหัวหนาศูนยฯเฉพาะกจิและอาจารยประจําภาคการศึกษา 
2. แผนการดําเนินงานประจําป 2548(ภาค 2/2547 และ 1/2548) 
3. บัญชีรายชื่อผูเขารวมสัมมนา 
4. ตัวอยางเอกสารชุดฝกปฏิบัติแจกวันประชุม 
5. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบจัดสัมมนาประจําภาคการศึกษา 
6. สําเนาบันทึก ขอใชสถานที่ อาหารและที่พักในการจัดสัมมนา 
7. แบบประเมินการจัดสัมมนา ประจําภาคการศึกษา 
8. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดสัมมนาฯ ประจําภาคการศึกษา 
9.สําเนาบันทึกจัดสงสรุปผลการประเมินการจัดสัมมนา ประจําภาคการศึกษาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(เอกสารหมายเลข EDS-2.11.3) 
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องคประกอบที่   3 การบริการนักศึกษา 
ตัวบงชี้วัด  3.1  การจัดสงวัสดุการศึกษา  ใหนักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงคและแผนการปฏิบัติงานประจําป 2547-2548  ในงานจัดสงเอกสารการสอนและพัสดุการศึกษาและงานจัดสง
สิ่งพิมพทั่วไป 
- แผนการปฏิบัติงานป  2547 (1 ต.ค. 2547-31 ธ.ค. 2547) 
- แผนการปฏิบัติงานป  2548 (1 ม.ค. 2548-30 ก.ย. 2548) 

2. แผนและผลการดําเนินงานป 2547-2548 ของงานจัดสงเอกสารการสอนและพัสดุการศึกษาและงานจัดสงสิ่งพิมพทั่วไป 
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2547 (1 ต.ค. 2547-31 ธ.ค. 2547) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2548 (1 ม.ค. 2548-30 ก.ย. 2548) 

3. ตัวอยางงานประเภทตาง ๆ และหลักฐานการรับเขาและหลักฐานการสงออก 
- บัญชีแสดงวันรับเขาที่อยูนักศึกษาจากสํานักทะเบียนและวัดผลและวันที่จัดสงทางไปรษณีย 
- สถิติการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา 

        ภาคการศึกษาที่  2/2547                                              จํานวนชิ้น 
รับเขาจากสํานักทะเบียนและวัดผล                                      219,083 
สงออกใหนักศึกษา                                                               306,334 
(จํานวนสงออกมากกวาเนื่องจากชุดวิชาใหมและชุดปรับปรุง มีการจัดสง มากกวา  1 ครั้ง) 
        ภาคการศึกษาที่  1/2548                                              จํานวนชิ้น 
รับเขาจากสํานักทะเบียนและวัดผล                                      300,286 
สงออกใหนักศึกษา                                                               331,030 
(จํานวนสงออกมากกวาเนื่องจากชุดวิชาใหมและชุดปรับปรุง มีการจัดสง มากกวา  1 ครั้ง) 

- บัญชีรายชื่อชุดวิชาใหม, ชุดวิชาปรับปรุงที่เปดในภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาค 1/2548 และวันที่สงออก 
-  ตัวอยาง ขอมูลการตรวจสอบใน Web 

 4. -      ประเด็นปญหาจากนักศึกษาทางโทรศัพทและทางจดหมาย 
- รายงานแบบสอบสวนไปรษณียและแบบแจงผลการสอบสวน 
- สถิติไปรษณียภัณฑตีคืน 
- บัญชีจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา ครั้งที่ 2 
- ตัวอยาง ขอมูลการตรวจสอบใน Web 
- ใบแจงชุดวิชาผลิตใหมและชุดปรับปรุงเขาจากงานพัสดุ 
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5. สรุปผลการทดลองการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาทางบริษัทเอกชนและบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

- ตัวอยาง ใบนําสงเอกสารการสอนฯ  กับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด และแบบสอบถาม 
- ตัวอยาง ใบนําสงเอกสารการสอนฯ กับบริษัท SME และแบบสอบถาม 
- ตัวอยาง ใบนําสงเอกสารการสอนฯ กับบริษัท Inter และแบบสอบถาม 
- บัญชีสรุปยอดการจัดสงที่ใชบริษัทเอกชนและบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
- โครงการพัฒนา การบรรจุหีบหอดวยเครื่องไฟฟา 

6. (เอกสารหมายเลข EDS-3.1.4) 
ตัวบงชี้วัด   3.2    การรับเขากิจกรรมประจําชุดวิชาจาก 
นักศึกษา 
 

1. แผนการดําเนินงานรับกิจกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาและปฏิทินการดําเนินงานการประเมินกิจกรรมประจําชุดวิชา  
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวนชุดวิชาที่เปดในแตละภาคการศึกษา 
3. หลักฐานการรับกจิกรรมประจําชุดวิชาจากนักศึกษาผานชองทางตาง ๆ ไดแก  ทางไปรษณีย นํามาสงดวยตนเอง 
4. รายงานผลการสงออก-รับเขากิจกรรมประชุดวิชาที่นักศึกษาสงเขามาแตละชุดวิชา ในแตละภาคการศึกษาและสงมอบสาขา 
5. ประเด็นปญหาที่นําเสนอตอคณะทํางานพิจารณาปรับระบบการประเมินนักศึกษา/ประเด็นปญหาจากนักศึกษาทางโทรศัพท 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.2.4) 

ตัวบงชี้วัด  3.3  การบริหารงานพัสดุการศึกษา 
 

1. วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานพัสดุการศึกษา 
2. บันทึกสั่งพิมพเอกสารการสอน 
3. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. สถิติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษายอนหลัง  3  ภาคการศึกษา 
5. สถิติการจําหนายเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาในรอบป 
6. จํานวนคลังเอกสารการสอน 
7. ระบบบัญชี 
8. คูมือบริหารงานพัสดุ 
9. แผนผังการจัดเก็บพัสดุการศึกษา 
10. ขอมูลประกอบการบริหารความเสี่ยง 

10.1 ตารางเวรดูแลความเรียบรอย 
10.2 ผังการเขาออกบริเวณคลังพัสดุการศึกษา 
10.3 กําหนดการในการกําจัดแมลง 
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11. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุการศึกษา และสําเนา   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุ     

การศึกษา 
12. บันทึกการจําหนายเอกสารการสอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด และบันทึกผลการควบคุมและจําหนายเอกสารการสอนรุนเกา

และเอกสารการสอนที่ชํารุด 
13. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมและจําหนายพัสดุ 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.3.4) 

ตัวบงชี้วัด   3.4  บริการไปรษณียมหาวิทยาลัยใหกับ
ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. วัตถุประสงคของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย 
2. แผนการดําเนินงานเดือนตุลาคม  2547-กันยายน  2548 
3. ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม  2547-กันยายน  2548 
4. ตัวอยางตารางสงหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย 
5. ตัวอยางใบนําสงพัสดุกับองคการ ร.ส.พ. 
6. ตัวอยางใบนําสงไปรษณียภัณฑกับบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
7. ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
8. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
9. หนังสือเวียนเชิญประชุมบุคลากรประจํางานไปรษณียมหาวิทยาลัย 
10. รายงานการประชุมบุคลากรประจํางานไปรษณียมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.4.4) 

ตัวบงชี้วัด   3.5  การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
 

1. บันทึกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รายงานการใหบริการคําปรึกษาทางโทรศัพทเดือนละ 1 ครั้ง 
3. แบบบันทึกการใหบริการรับโทรศัพทของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนรายบุคคล 
4. รายงานการประชุม 15 นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.5.2) 

ตัวบงชี้วัด     3.6   สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ “แนะแนว
การศึกษา”  บน www.stou.ac.th 
 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 
2. รายงานผลการจัดทํา  webpage “แนะแนวการศึกษา” ปการศึกษา 2547 และตัวอยางเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
3.  เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม VCD ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
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4.  สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ ศูนยรวมสถิติเว็บไทย http://truehits.net  และ www.webstats4u.com (www.nedstatbasic.net) 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.6.2) 

ตัวบงชี้วัด     3.7     การบริการใหคําปรึกษาผานกระดาน
สนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝายแนะแนว
การศึกษาผาน www.stou.ac.th 
 

1. (ตัวอยาง ) กระทูปญหากระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” (1 ต.ค. 2547-30 ก.ย. 2548) 
2. (ตัวอยาง) จดหมายตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (1 ต.ค. 2547- 30 ก.ย. 2548) 
3. สถิติการตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail:escoined@stou.ac.th และ  co.esoffice@stou.ac.th (1 ต.ค. 2547-30 ก.ย. 2548) 
4. (ตัวอยาง) จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่สงตอหนวยงาน 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.7.2) 

ตัวบงชี้วัด  3.8   รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนว     
การศึกษา 
 

1. ตัวอยางแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 ภาคการศึกษาที่  2/2547 และภาค
การศึกษาที่  1/2548 
2. ตัวอยางประเด็นการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2547  และภาคการศึกษาที่ 1/2548 
3. ตัวอยางบทรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2548 
4. ตัวอยางตารางออกอากาศ    
5. VCD รายการวิทยุโทรทัศน  
6. ปฏิทินการศึกษา 
7. รายงานการประชุม  เรื่อง แนวทางการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.8.2) 

ตัวบงชี้วัด   3.9     รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ 
แนะแนวการศึกษา (รายการสด) 
 

1. แผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 ภาคการศึกษาที่ 2/2547 และภาคการศึกษาที่ 
1/2548 
2. ตัวอยางประเด็นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อการแนะแนวการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2547 
3. ตัวอยางบทรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547 
4. ตัวอยางตารางออกอากาศ 
5. CD รายการวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
6. ปฏิทินการศึกษา 
7. รายงานการประชุม  เรื่อง  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.9.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.10     การผลิตบทความแนะแนวในขาว มสธ. 
 

1. แผนการผลิตบทความเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
2. เอกสารบทความเพื่อการแนะแนว “คอลัมนแนะแนว” มสธ. ประจําเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2547 , ม.ค.-มี.ค. 2547,  เม.ย.-มิ.ย.2547 และ  
ก.ค.-ก.ย.2548 
3. การประชาสัมพันธในคูมือนักศึกษา และ web site หนาของฝายแนะแนวการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.10.2) 

ตัวบงชี้วัด   3.11  โครงการแนะแนวนัดหมาย 
 

1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548 
2. สรุปโครงการแนะแนวนัดหมาย  ปงบประมาณ  2548 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย  และแบบฝกปฏิบัติโครงการแนะแนวนัดหมาย 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.11.2) 

ตัวบงชี้วัด   3.12  โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
 

1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548 
2. สรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล  ปการศึกษา  2547 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย  และแบบฝกปฏิบัติโครงการเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.12.2) 

ตัวบงชี้วัด    3.13   การจัดการทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
 

1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548  
2. สําเนาจดหมายเชิญประชุม 
3. ชองทางการประชาสัมพันธ และขอรับใบสมัครทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
4. ประกาศผูไดรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา   
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.13.2) 

ตัวบงชี้วัด    3.14   การจัดการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1. รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ป 2548 
2. ชองทางการประชาสัมพันธ และขอรับใบสมัครทุนการศึกษาฯ 
3. ตัวอยางคําชี้แจงพรอมใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุนการศึกษาฯ 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.14.2) 
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ตัวบงชี้วัด  3.15  ทุนการศึกษาในโครงการตางๆ 
 

1. คูมือการดําเนินงานโครงการเขียนเรียงความฯ 
2. แฟมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับทุนโครงการเขียนเรียงความฯ 
3. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.15.2) 

ตัวบงชี้วัด  3.16   โครงการบัณฑิตอาสา 
 

1. เอกสารโครงการบัณฑิตอาสา ป 2547 และป 2548 
2. หนังสือเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ และแบบตอบรับ 
3. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
4. คําสั่งแตงตั้งวิทยากรฝกอบรม 
5. เอกสารรายงานผลสรุปโครงการบัณฑิตอาสา  ป 2547 และป  2548 
(เอกสารหมายเลข  EDS 3.16.2) 

ตัวบงชี้วัด   3.17 การบริการการศึกษาวิชาทหาร 
 

1. ใบสมัคร 
2. บัญชีรายชื่อนักศึกษาป  2547 
3. หลักฐานการฝากนักศึกษา 
4. บันทึกการสงรายชื่อ 
5. แบบสอบถาม/รูปภาพ 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.17.2) 

ตัวบงชี้วัด   3.18 บริการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 

1. หนังสือรับรองการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 
2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาปฏิบัติงานประจํา 
3. ภาพถาย 
4. โครงการกิจกรรมของชมรมฯ   
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารประกอบการสัมมนาผูนํา 
7. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมสัมมนา 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.18.2) 
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ตัวบงชี้วัด   3.19 โครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 
 

1. แผนการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน ป  2548 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน ป  2548 
3. สําเนาจดหมายการติดตอประสานงานดานที่พัก อาหาร และสถานที่ปฐมนิเทศ 
4. สําเนาหนาเว็บไซตประชาสัมพันธรับสมัคร 
5. สําเนาบันทึกรับสมัครอาจารยที่ปรึกษาภาคสนามและอาจารยนิเทศก 
6. สําเนาเว็บไซตการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 
7. คูมือปฏิบัติงานโครงการเรียนรูรวมกัน สรรคสรางชุมชน 
8. สําเนาจดหมายประสานงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ และจดหมายเชิญบุคคลในพื้นที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
9. สรุปผลการประเมินโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
10. VCD  สรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียนรูรวมกัน  สรรคสรางชุมชน 
11. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการในตําบลหวยทราย  ตําบลหนองปลาไหล  และตําบล เมืองเกา จังหวัดสระบุรี 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.19.2) 

ตัวบงชี้วัด   3.20 การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย 
 

1. แผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
2. สําเนาเว็บไซตการประชาสัมพันธรับสมัคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย 
4. สําเนาหนังสือการประสานงานขอตรวจสอบผลการเรียน และขอเอกสารประกอบการสมัครกับสํานักทะเบียนและวัดผล 
5. สําเนาจดหมายขอความอนเุคราะหสถานที่คัดเลือกและฝกซอมกีฬา 
6. สําเนาหลักฐานการแสดงความจํานงชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 
7. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและคูมือการฝกซอมนักกีฬา มสธ. 
8. คูมือการฝกซอมนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
9. ผลการประเมินการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
10. รายงานสรุปการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข EDS 3.20.2) 
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องคประกอบที่  6   การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แกสังคม 
ตัวบงชี้วัด   6.1    การจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน 
มสธ. 
 

1. แผนการดําเนินงานแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ประจําปการศึกษา 2548 
2. เอกสารการขอรับบริการแนะแนว 
3. คําสั่งการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ใหกับหนวยงานที่ติดตอขอรับบริการ 
4. รายงานสรุปผลการจัดบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. 
(เอกสารหมายเลข EDS 6.1.2) 

ตัวบงชี้วัด   6.2   เอกสารสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการ 
แนะแนวเฉพาะเรื่อง 
 

1. แผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนว 2548 
2. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนว 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนบริการแนะแนว 
4. ตัวอยางเอกสารแผนพับ 5 เรื่อง คือ การลดความวิตกกังวลในการสอบ มาตั้งเปาหมายชีวิตกันดีกวา นําตนสูเสนชัยการเรียน เทคนิค

การสัมภาษณ การเพิ่มคุณคาชีวิต 
5. ใบสงสิ่งพิมพจากสํานักพิมพ 
(เอกสารหมายเลข EDS 6.2.2) 

องคประกอบที่   8  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้วัด   8.1  แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 

 

1. เอกสารแผนโครงการ/กิจกรรมป  2548  ตามแผนที่ยุทธศาสตรสํานักบริการการศึกษา 
2. เอกสารแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ  5  ป (พ.ศ.  2547-2551)   
3. แฟมเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. เอกสารการประเมินโครงการจัดสอนเสริมแบบเขม  การปฐมนิเทศใหม  อางใน ศบภ. และ ฝนศ. 
(เอกสารหมายเลข EDS 8.1.1) 

ตัวบงชี้วัด   8.2  การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวน
รวมโปรงใสและตรวจสอบได 
 

1. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
3. บันทึกเสนอเรื่องการคัดเลือกผูแทนสภาวิชาการเปนกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
4. เอกสารการประชุมผูบริหารสํานัก 
5. หลักฐานการจองการใชหองประชุมเพื่อประชุมศูนย/ฝาย  หรือรายงานการประชุมของศูนย/ฝาย 
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6. เอกสารการเสนอชื่อผูเหมาะสมดํารงตําแหนงสําคัญของมหาวิทยาลัย 
7. บันทึกเชิญพนักงานธุรการสํานักงานเลขานุการประชุมชี้แจงเรื่องการเกลี่ยอัตรากําลัง โดยผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข EDS 8.2.1) 

ตัวบงชี้วัด  8.3  ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุน
การบริหารและการจัดการ 
 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2547 ทุกงาน/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 2548  ทุกงาน/กิจกรรม 
3. แผนการจัดจางลูกจางชั่วคราวรายวัน 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2547  รายไตรมาส (ไตรมาสที่  4) 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1,2,3) 
6. สมุดบันทึกการตัดงบประมาณทุกงาน/กิจกรรม 
7. รายงานการใชงบประมาณประจําเดือนแตละงาน/กิจกรรม 
8. รายงานการตัดงบประมาณประจําเดือนจากกองคลัง 
9. บันทึกแจงรายชื่อการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ 
10. บัญชีรายการเบิก-จายพัสดุครุภัณฑ 
11. ตัวอยาง  แบบฟอรมการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
12. บันทึกการสงขอมูลการลาของบุคลากรถึงกองการเจาหนาที่ 
13. เอกสารสรุปผลการใชงบประมาณแตละงาน/กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข EDS 8.3.1) 
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องคประกอบที่   9  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้วัด   9.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ    
การศึกษาภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

 

1. เอกสารรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
2. บันทึกเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งเปนกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
3. เอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา 
4. เอกสารตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักที่สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย 
5. คูมอืและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  มิถุนายน  2546 ถึง 31  พฤษภาคม  2547 
6. คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  ตุลาคม  2547 ถึง  30  กันยายน  2548 
7. บันทึกแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบ 
(เอกสารหมายเลข EDS 9.1.1) 

ตัวบงชี้วัด   9.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

1. รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ 
2. บันทึกสงรายชื่อผูแทนหนวยงานเขารบัฟงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
3. บันทกสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนองคประกอบตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง 
4. คําสั่งใหบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. บันทึกเชิญประชุมและใหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมแผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
6. บันทึกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักเพื่อซักซอมและเตรียมความพรอมในการรับการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
7. บันทึกเชิญประชุมผูตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักพรอมรายนามผูตรวจประกันคุณภาพภายในสํานักบริการ          

การศึกษา (การประเมินชวงการดําเนินงาน มิถุนายน 2546-พฤษภาคม  2547) 
8. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชวงการดําเนินงาน  1  ตุลาคม 2547-30  กันยายน  2548 
9. บันทึกการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
10. บันทึกแจงกําหนดวันขอรับการประเมนิและเสนอชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
11. แผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป  2547 
12. แผนกลยุทธสํานักบริการการศึกษา  2548 
(เอกสารหมายเลข EDS 9.2.1) 

 




