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คํานํา 
 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วาดวยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ซ่ึงประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกนั้น  สํานักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดโดยไดประเมินผลการดําเนินงานของสํานักบริการ          
การศึกษา วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา ในระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 
2549 เปนที่เรียบรอยแลว 

สํานักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของสํานักบริการการศึกษา และใชประกอบการประเมินคุณภาพภายในตลอดจน
เปนแนวทางในการพัฒนางานตอไป 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.จินดา  ขลิบทอง) 
ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
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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 เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาและผูรับบริการใหเกิด 
ความพึงพอใจ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 
พันธกิจ 

1. บริการแนะแนวการศกึษาและอาชีพใหแกนักศกึษาและผูสนใจ  โดยใชกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อใหเขาใจระบบการศึกษาทางไกลและเรยีนไดจนสําเร็จการศึกษา    

2. บริการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหนักศึกษา
เปน  บัณฑติทีพ่ึงประสงคตามมาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 

3. บริการเสริมทางวิชาการระดบัปริญญาตรี  โดยการจดักิจกรรมสอนเสริม  และกิจกรรมฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะ     

4. บริการจัดสงสื่อการศึกษาแกนักศึกษา   และบริการสื่อการสอนใหหนวยงานความรวมมือ   เพื่อให
บรรลุ เปาหมายในการจัดการศึกษาในระบบการเรียนการ  สอนทางไกล พรอมทั้งใหบริการรับ-สง 

       หนังสือราชการและไปรษณีภณัฑ 
 

กลยุทธ 
1.     พัฒนาใหเปนศูนยกลางของการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

โดยเปนหนวยประสานงานกลางและแหลงขอมูลเชื่อมโยงกับศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษา
และชมรมนักศึกษา โดยดําเนินการในเชิงรุกผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ือภาพ ส่ือคอมพิวเตอร 
ส่ือดาวเทียม และส่ือบุคคล เปนตน 
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2.     พัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งดานวิชาการ และทักษะชวีิตเพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณเปน
ประโยชนตอนักศึกษาและชุมชนตลอดไป 

3.     พัฒนาใหเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมบริการเสริมทางวิชาการทุกรูปแบบในลักษณะการสอนแบบ
เผชิญหนาในหองเรียน การสอนผานจอภาพ การสอนผานสื่อโสตทัศน และสื่อรวมทั้งพัฒนา
ศูนยบริการการศึกษาใหเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในทองถ่ินอยางแทจริง  

4.  พัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในระบบการเรียนการสอนทางไกลใหเปนสากล 

5.   พัฒนาระบบการจัดสงสื่อการสอนทั้งรูปแบบและวิธีการโดยนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชทั้ง
ระบบการบรรจุหีบหอ ระบบคลังพัสดุการศึกษา เพื่อใหระบบงานบริการสื่อการสอนของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6.   ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการการศึกษาใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนระบบงานวิชาการ และ
ระบบงานบริการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

7.  พัฒนาและจัดระบบสารสนเทศของระบบงานบริการของสํานักเพื่อการบริหารและเปนเครือขาย
ระบบงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

8.   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑการตรวจสอบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

9.   พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหมีศักยภาพทั้งในดานการบริการการศึกษา และการอํานวยการการ
บริหารจัดการ 

10. บริหารจัดการโดยมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา   บัณฑิตและผูสนใจทั่วไป   
2. โดยมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมผูรับบริการมากที่สุด 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4. เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนักศึกษา โดยใชส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5. เพื่อจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาทางไปรษณีย โดยแสวงหาชองทางการจัดสงที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อใหนักศึกษาไดรับสื่ออยางสะดวกและรวดเร็ว 
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1.4  ประวัติความเปนมาของสํานักบริการการศึกษา 
สํานักบริการการศึกษา  เปนหนวยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยตั้งขึ้น

เมื่อวันที่   22  มีนาคม  พ.ศ.   2522  ไดมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา    
ธิราช  ประกอบดวย  5  หนวยงาน  คือ  สํานักงานอธิการบดี  สํานักทะเบียนและวัดผล  สํานักเทคโนโลยี      
การศึกษา   สํานักบริการการศึกษา  และสํานักวิชาการ และตอมาในวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2522  ไดมี
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยใหมีการแบงสวนราชการในสํานักดังกลาวขางตนออกเปนหนวยงานตาง ๆ   ตาม
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ   โดยกําหนดใหสํานักบริการการศึกษาแบงหนวยงานออกเปน 4 หนวยงาน 
คือ สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณีย  
 
1.5  โครงสรางการบริหารของสํานักบริการการศึกษา 

1.5.1  แผนภูมิการจัดองคกร   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงสรางองคกรและการกําหนดบทบาทหนาที่เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยใหมีการแบง

สวน     ราชการเปนหนวยงานตาง ๆ  ตามลักษณะหนาที่รับผิดชอบ โดยแบงออกเปน  4  หนวยงาน  คือ  
สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณีย แตปจจุบันไดมีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก จึงไดแบงสวนราชการใหมเปนการภายในโดยไดเพิ่ม ฝาย
กิจการนักศึกษา โดยแยกออกมาจากฝายแนะแนวการศึกษา  โดยแตละหนวยงานมีภาระความรับผิดชอบในการ
ใหบริการ      การศึกษา  ดังนี้ 

1.    สํานักงานเลขานุการ 
   สํานักงานเลขานุการมีหนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการทั่วไป   ซ่ึงมี

ขอบเขตงานเกี่ยวของกับงานอํานวยการและงานบริหารและพัฒนา ตลอดจนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สํานักบริการการศึกษา 
คณะกรรมการประจําสํานัก

บริการการศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค 

ศูนยบริการการสอน 
ทางไปรษณีย 

ฝายกิจการ    
นักศึกษา* 

หมายเหตุ  *  เปนการแบงภายในสํานักบริการการศึกษาเพื่อความสะดวกในการบริหาร 
   จัดการ 
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ปรับปรุงการดําเนินงานในอันที่จะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานของสํานักบริการการศึกษาเปนไปอยางมี       
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. ฝายแนะแนวการศึกษา 
รับผิดชอบภาระงานดานการใหบริการแนะแนวแกผูสนใจกอนสมัครเปนนักศึกษาปจจุบัน 

และหลังจบการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนว การปรับตัว วิธีการศึกษาตอในระดับสูง   ตลอดจน
ปญหาทางดานสวนตัว  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทั้งนี้ ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและเปนกลุมโดยผานสื่อบุคคล   (นักแนะแนว)  โทรศัพท  จดหมาย ส่ือส่ิงพิมพ  รายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  Internet  การจัดปฐมนิเทศ  นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี กองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน 

3. ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู   

ความเขาใจเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร  ไดแก  การสอนเสริม การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  
ตลอดจนรับผิดชอบภาระงานดานการจัดตั้งดูแลและประสานงานการบริหารศูนยบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศประกอบดวย  ศูนยบริการการศึกษาภาค  จํานวน  7  แหง  ศูนยบริการ
การศึกษาจังหวัด   จํานวน 80 แหง ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  จํานวน  65  แหง  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 15 แหง เปนตน 

4. ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
รับผิดชอบการใหบริการดานวัสดุและสื่อการเรียนการสอนแกนักศึกษาและผู เ รียน 

ประกอบดวย   เอกสารการสอน   เอกสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ   เอกสารโสตทัศนประกอบการสอนเสริม  
ขาวสารประจําเดือน   เทปเสียงประจําชุดวิชา   เปนตน  ทั้งนี้การใหบริการดังกลาวจะดําเนินการโดยผาน
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด นอกจากนี้ ศูนยบริการการสอนทางไปรษณียยังรับผิดชอบการใหบริการจัดสง
เอกสารและหนังสือ      ราชการตาง ๆ  แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการบริการคลังพัสดุ
การศึกษาและสื่อการเรียน     การสอน  ซ่ึงมีปริมาณเอกสารการสอนหมุนเวียนปการศึกษาละไมต่ํากวา  
1,000,000  เลม  อีกดวย 

5. ฝายกิจการนักศึกษา 
รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยการจัดใหมี            

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   กิจกรรมชมรมนักศึกษา   ติดตามประเมินผลและจัดสื่อประสานและ
ประชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาดวยกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการศึกษาทางไกลเปนบัณฑิต
ที่มีความรูคูคุณธรรม 
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ขอมูลบุคลากรมีจํานวนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจางของสํานักบริการการศึกษามีดังนี้   

1) ขาราชการสาํนักบริการการศึกษา  จําแนกตามวุฒิการศกึษา 

หนวยงาน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 
1.  สํานักงานเลขานุการ - 2 14 16 
2.  ฝายแนะแนวการศึกษา 1 7 1 9 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค 1 3 7 11 
4.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย - 3 14 17 
5.  ฝายกิจการนกัศึกษา - 2 1 3 

รวม 2 17 37 56 
 
2) ขาราชการสาํนักบริการการศึกษาจําแนกตามระดับ 
 

หนวยงาน 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ระดับ3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1.  สํานักงานเลขานุการ 1 - 1 8 3 2 1 
2.  ฝายแนะแนวการศึกษา 1 - - - 3 - 5 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค - - - - 6 1 4 
4.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย - - - 11 1 1 4 
5.  ฝายกิจการนกัศึกษา 1 - - - 1 - 1 

รวม 3 - 1 19 14 4 15 
 
3) ลูกจางประจําและลูกจางรายวัน 
 
หนวยงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ลูกจางชั่วคราว 

1.  สํานักงานเลขานุการ 3 - - 
2.  ฝายแนะแนวการศึกษา - - 2 
3.  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค - 1 6 
4.  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 10 - 95 
5.  ฝายกิจการนกัศึกษา - - - 

รวม 13 1 103 
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ขอมูลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   

1. ดานการเรียนการสอน ประกอบดวย  การจัดสงเอกสารการสอน และวัสดุการศึกษา การบริการ
ไปรษณียมหาวิทยาลัย การจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษา การจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม กิจกรรม
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และการบริการการเรียนการสอน ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรม
ชมรมนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา ทุนการศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร 

2.   ดานการบริการวิชาการแกสังคมเปนกิจกรรม    แนะแนวการศกึษาตอใน มสธ. และแนะแนว
อาชีพ 
 
งบประมาณที่ใชในการดาํเนินการ (งบประมาณป  2549) 

งบประมาณรายจายเงินรายได 
รหัส  จ  1.1 (2)  กิจกรรมสารบรรณและธุรการ 433,500  บาท 
รหัส  ก 3.5  งานบริการการศึกษาทางไปรษณยี  41,770,600  บาท 
รหัส  ก 3.8 (1)  กิจกรรมบรกิารนักศึกษา (ปฐมนิเทศ แนะแนว ชมรม)  6,093,100  บาท 
รหัส  ก 3.8 (3) กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร  6,461,200  บาท 
รหัส  ก 1.3  งานจัดการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา  12,423,200 บาท 
รหัส  ก 3.7  กจิกรรมงานจัดการสอนเสริม  26,195,800  บาท 
งบประมาณรายจายเงินคงคลัง 

รหัส  ก 3.8 (4)  กิจกรรมทุนการศึกษานกัศกึษา (กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 
      สุโขทัยธรรมาธิราช)  125,000 บาท 

รหัส  ก 3.5  เงนิคงคลัง  370,000  บาท  
รหัส  จ 1.1 (2)  เงินคงคลัง  300,000  บาท 
รหัส  ก  3.7  เงินคงคลัง  27,000  บาท 
รหัส  ก 1.3  เงนิคงคลัง  350,000  บาท 
งบประมาณแผนดินหมวดสาธารณูปโภค  2,660,000  บาท 

 

ผูบริหารของหนวยงาน 
รองศาสตราจารย ดร.จินดา  ขลิบทอง      ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
นายซัน  อันนนัหนับ        รองผูอํานวยการสํานักบรกิารการศึกษา 
ดร.วัลภา  สบายยิ่ง        หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา 
นายชาตร ี วงศมาสา        หัวหนาศูนยบริการการศกึษาประจําภูมภิาค 
นางผาณิตา  ดวงมณีมรกต       หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
นายอํานาจ  วงษสมิง        หัวหนาฝายกิจการนักศกึษา 
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นางบุญเกื้อ  แทนวันชยั        เลขานุการสํานักบริการการศึกษา 
1.6  สํานักบริการการศึกษามีกลไกการประกันคุณภาพในหลาย ๆ  รูปแบบ  ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานักบริการการศึกษา  ดังนี้ 
1.   ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานคณะกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สุพักตร  พิบูลย กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.จิตตินันท  เตชะคุปต กรรมการ 
5. อาจารยขวัญใจ  จินดานุรักษ กรรมการ 
6. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
7. หัวหนาศูนยบรกิารการศึกษาประจําภูมิภาค กรรมการ 
8. หัวหนาศูนยบรกิารการสอนทางไปรษณีย กรรมการ 
9. หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
10. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

2. มีการตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
1.     ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. หัวหนาศูนยบรกิารการศึกษาประจําภูมิภาค กรรมการ 
4. หัวหนาศูนยบรกิารการสอนทางไปรษณีย กรรมการ 
5. หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
6. หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการ 
8. นางสาวอารีย  อยูโปรง กรรมการ 
9. ดร.สมคะเน  คํ้าจุน กรรมการ 
10. นางสาวรุจี  อมฤตย กรรมการ 
11. นางสายพิณ  ชวงโชต ิ กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญทิพย  เตียวสุวรรณ กรรมการ 
13. นายวิรัตน  เย็นประเสริฐ กรรมการ 
14. นางสาวดารณี  พานิช กรรมการ 
15. นางพรรณี  เพิ่มสวัสดิ ์ กรรมการ 
16. นางรุงนภา  สาตะมาน กรรมการ 
17. นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน กรรมการ 
18. นางสาวจิตติมา  รักนาค กรรมการ 
19. นางจําเรียง  สุขปรุง กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวดวงฤดี  โพธ์ิสุน กรรมการและ 
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ผูชวยเลขานุการ 
3. มีการรายงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมผูบริหารสํานักบริการ

การศึกษา  โดยมีระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพโดยตรง 
4. มีการจัดระบบการดําเนินงานที่ใหทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ โดยแยกประชุม

ยอยในแตละศูนย/ฝาย  หลังจากนั้นประชุมภาพรวมเพื่อพิจารณารวมกัน เมื่อถึงชวงที่จะไดรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการก็จะใชวิธีการตรวจสอบขามศูนย/ฝายกอน แลวแกไขในแตละสวนกอนที่จะตรวจสอบจาก
กรรมการภายนอก 

  
กระบวนการประกันคุณภาพ 

1. การควบคุมคุณภาพใน  (Internal  Quality  Control)  เปนสวนที่สํานักบริการการศึกษาจะตอง
จัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในโดยใชองคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลตอ
คุณภาพการบริการโดยจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ พรอมทั้งมีระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการดวย 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality  Audit) หมายถึง  การตรวจสอบผลการดําเนินงานของระบบ
และกลไกการควบคุมภายในศูนยจัดขึ้นโดยตรวจสอบเชิงระบบวาสํานักมีการควบคุม        
คุณภาพหรือไม  ใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด  มีขั้นตอนการดําเนินการที่ทําใหเชื่อถือได
หรือไมวาการบริการที่จัดเปนไปอยางมีคุณภาพหรือไม โดยมุงเนนการตรวจสอบภายในของ
สํานักเปนหลัก 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาขอมูลที่เชื่อถือได 
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสํานักเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดวาเมือ่มี
การใชระบบประกันคุณภาพแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 

 
ระบบการประกันคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา เปนระบบการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึง
หมายถึง การควบคุม  การตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา  โดยมีการตรวจสอบ  
2  คร้ัง 

คร้ังที่   1  ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
คร้ังที่   2  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักมีลักษณะ  ดังนี ้

การประกันคณุภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการประกันคุณภาพที่สํานักบริการการศึกษานํามาใชคือ  ระบบทั่วไป (System  Approach)  
ประกอบดวย (Context, Input Process, Output  และ Outcome ดังตอไปนี้ 

Context ปณิธาน  วัตถุประสงค  แผนดําเนินงาน  ปจจัยเกื้อหนุน อาคารสถานที่  
การบริหารและการจัดการ 

 

Input บุคลากร  นักศึกษา  ผูบริหาร  องคกรที่เกี่ยวของ  งบประมาณ  และการเงิน 
อุปกรณและเครื่องมือ 

 

Process กระบวนการเรียนการสอน  การบริการนักศึกษา  การวิจัย การบริการทาง  
วิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

Output คุณภาพของการบริการ 
 

Outcome ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

องคประกอบหลัก  5  ประการของระบบทั่วไป (System  Approach) ของระบบประกันคุณภาพ
ของสํานักบริการการศึกษา  สามารถจําแนกเปนองคประกอบเพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินตามเกฑณ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ได  5  ประการ  ดังนี้ 

1. ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน 
2. การเรียนการสอน 
3. กิจกรรมบริการนักศึกษา 
4. การบริหารและการจัดการ 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

การตรวจสอบภายใน 

ควบคุมตรวจสอบประเมิน 

การตรวจสอบประเมินและเผยแพรตอสาธารณะ 
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นิยามศัพทการประกันคุณภาพ 
       การประกันคุณภาพ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการที่สํานักบริการการศึกษามีการดําเนินการ

ตามที่กําหนดไวจะทําใหเกิดหลักประกันหรือมั่นใจไดวาผลผลิตของการบริการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึง
ปรารถนา 

องคประกอบของคุณภาพ  หมายถึง  สวนตาง ๆ  ของระบบคุณภาพที่หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย
เลือกใชในการประกันคุณภาพ  ซ่ึงองคประกอบที่กําหนดจะตองครอบคลุมภารกิจและสอดคลองกับระบบ
บริหารงานภายในศูนย  องคประกอบของคุณภาพที่ศูนยนํามาใชทั้งหมด  5  องคประกอบ 

ดัชนีบงชี้คุณภาพ  หมายถึง  ตัวบงชี้ การปฏิบัติหรือผลของการปฏิบัติที่มุงไปสูจุดหมาย  คือ       
คุณภาพการศึกษา 

ดัชนีตรวจสอบ  หมายถึง  ตัวบงชี้หลักฐานหรือรองรอยการปฏิบัติของบุคลากรหรือหนวยงาน
เพื่อมุงสูคุณภาพ 

ดัชนีประเมิน หมายถึง  ตัวบงชี้หลักฐานหรือรองรอยการปฏิบัติของบุคลากรหรือหนวยงานที่
แสดงเกณฑการประเมินดัชนีตัวนั้นไวดวย 

เกณฑ  หมายถึง  ตัวเทียบเพื่อการอางอิงมีที่มาจาก  3  แหลง  คือ (1)  การกําหนดขึ้นเอง (Self  
reference)  (2)  กําหนดโดยกลุมของหนวยงาน (Norm  reference)  และ (3)  กําหนดโดยใชเกณฑที่เปนสากล 
(Crierice reference) 

เกณฑการตรวจสอบ หมายถึง  ตัวเทียบที่ใชสําหรับการตัดสินวาสิ่งที่เขียนไวในรายงานการศกึษา
ตนเองมีหลักฐานหรือรองรอย  หรือไมมีการไดปฏิบัติจริงหรือไมไดปฏิบัติ (ทํา/ไมทํา) 

เกณฑการตัดสิน  หมายถึง  ตัวเทียบที่ใชพิจารณารายดัชนีและรวมดัชนีของแตละองคประกอบ
มาเปนตัวกําหนดซึ่งกําหนดเปนระดับผานและไมผาน 

เกณฑการประเมิน หมายถึง  ตัวเทียบเพื่อใชในการตัดสินผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่เปน
ตัวกําหนดคุณภาพการศึกษา  เชน  ความเพียงพอ  ชัดเจน  และความสอดคลอง เปนตน 
 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ทบทวนองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา   

ภายใน 
มกราคม-
กุมภาพันธ 

- คณะทํางานประกนัคุณภาพสํานักบริการ
การศึกษา 

2.  จัดทํา/ปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพ มีนาคม-เมษายน - คณะทํางานประกนัคุณภาพสํานักบริการ
การศึกษา 

3.  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง พฤษภาคม-
มิถุนายน 

- คณะทํางานประกนัคุณภาพสํานักบริการ
การศึกษา 

4.  เตรียมความพรอมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรกฎาคม - บุคลากรสํานักบริการการศึกษา 
5.  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สิงหาคม - บุคลากรสํานักบริการการศึกษา 
6.  นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/แผนการดําเนินงานในปตอไป 

กันยายน-
ธันวาคม 

- ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 

 



แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําป  2549 
กิจกรรม มิ.ย. 2549 ก.ค. 2549 ส.ค. 2549 ก.ย. 2549 ต.ค.  2549 พ.ย.  2549 ธ.ค.  2549 

1. ประชุมสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักบริการการศึกษาประจําป 48   16  มิ.ย. 49       
2. เตรียมความพรอมการรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   1 ส.ค. 49 ก.ย. 49    
3. ประชุมคณะทํางานการประกันคุณภาพ สบศ. รับทราบการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัย 
  24 ส.ค. 49     

4. ประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่  1/2549   13  ก.ค.49      
5. ประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่  2/2549 ชี้แจงตัวชี้วัดและเกณฑ

การประเมินเพื่อใหศูนย/ฝายจดัทําขอมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
    16  ต.ค. 49   

6. ศูนย/ฝายจัดทําขอมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา     17  ต.ค.  49   
7. จัดสงรายชื่อผูประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     17  ต.ค. 49   
8. ศูนย/ฝายจัดสงขอมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
     10 พ.ย. 49  

9. คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมลูและจัดทํารายงานและคูมือ   
การประกันคุณภาพการศึกษา 

     11-15 พ.ย. 49  

10. จัดสงขอมูลรายงานและคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหศูนยประสานงานการประกัน  
คุณภาพการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 

     17 พ.ย. 49  

11. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาจัดเตรียมหลักฐานเพื่อรับการตรวจฯ      17-20 พ.ย. 49  
12. ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.  ตรวจดอูงคประกอบและตัวชี้วัดแต

ละศูนย/ฝาย 
     21-23 พ.ย. 49  

13. ประชุมคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.       6-8 ธ.ค. 49 
14. ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาขามศูนย/ฝาย ภายใน สบศ.       12-13 ธ.ค. 49 
15. คณะผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.       20-22 ธ.ค. 49 
16. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเปนขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป/แผนการดําเนินงานในปตอไป 
      30 ธ.ค. 49 

 



แผนที่ยุทธศาสตรสํานักบริการการศึกษา  พ.ศ.  2549-2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน : มุงมั่นใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศ เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาและผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจ 
 โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ 

นักศึกษาและผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 

Customer C 1 พัฒนาการแนะแนว C 2 พัฒนาระบบการสอน
เสริมและฝกปฏิบัต ิ

C 3 พัฒนาระบบการจัดสงสื่อการศึกษา C 4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

Internal 
Process 

IP 1 พัฒนาการทํางานแบบมสีวนรวม IP 2 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงานเพื่อการบริการการศึกษา 

IP 3 พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Learning & 
Growth 

LG 1 พัฒนาศกัยภาพและขดีความสามารถของบุคลากร LG 2 การเสริมสรางความกาวหนาของบุคลากร 

Finance F1  การบริหารงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 
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1.7 การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรงุในปที่ผานมา 
 เพื่อใหการดําเนิงานของสํานกับริการการศกึษามีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดมีการดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานที่เปนจดุออนในปที่ผานมา 
และ/หรือ ไดพัฒนาการดําเนินงานในสวนที่เปนจดุแข็งเพื่อเสริมใหดยีิ่งขึ้น โดยมกีารดําเนินงานดังนี ้

วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน ที่ องคประกอบ/ตัวบงชี้/โครงการ 
แกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง 

ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว 
1 องคประกอบที ่ 1  ปณิธาน วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินความ
สอดคลองของวิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค 
ซึ่งพบวายังไมมีความ
สอดคลองกันเทาที่ควร  จึง
ไดมีการพิจารณากําหนดผล
ขอความ พันธกิจ  
วัตถุประสงคและกลยุทธให
มีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน 

หลังจากไดรับ
ทราบผลการ
ประเมินและ
ขอเสนอ     
แนะของคณะ  
ผูประเมิน 

สํานักงานเลขานุการ -  

 
 
2 

องคประกอบที ่ 3  การบริการ          
นักศึกษา  
โครงการพัฒนารูปแบบการบรรจหุีบ
หอดวยเครื่องจกัร 

  
 
1. ลดตนทุนคาวัสดุ

สําหรับบรรจุหบีหอ 
2. ลดบุคลากร 
3. ลดมลภาวะในที่ทํางาน 

 
 

2548-2549 

 
 
ศูนยบริการการสอน
ทางไปรษณีย 

 
 
- 
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วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน ที่ องคประกอบ/ตัวบงชี้/โครงการ 
แกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง 

ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว 
3 โครงการนําระบบ Inventory เขามา

ชวยในคลังพัสดุ 
 1. บัญชีถูกตอง 

2. ลดบุคลากร 
3. ตัดบัญชีไดเร็วขึ้น 

2550 ศูนยบริการการสอน
ทางไปรษณีย 

 - 

4 กิจกรรมการจัดบริการแนะแนว 
การศึกษาตอใน มสธ. 

1.  จัดทําสื่อประกอบการแนะแนวที่
แปลกใหมนาสนใจ 

1.  จัดทําคูมือสําหรับการ
แนะแนวในสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ 

2549-2550 ฝายแนะแนวการศึกษา   

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1. สงจดหมายเชิญถึงนักศึกษา
โดยตรงพรอมการตอบรับเปน
นักศึกษา 
2. ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ ให
มากและชัดเจนขึ้น เชน ในระเบียบ
การสมัครเปนนักศีกษาใหม 2550  
เปนตน 

1.    เพิ่มจํานวนครั้งในการ     
       ประชาสัมพันธแตละ 
       สื่อตามความเหมาะสม 
 

ต.ค 2548 –กย 
2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   

6 การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท   1. ติดตอกับนักศึกษา       
   ไมได   

 เม ย. -  สค 
2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   

  2. การบันทึกขอมูลใน 
    ฐานขอมูล 

 ดต 48  -  
กย.2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   
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วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน ที่ องคประกอบ/ตัวบงชี้/โครงการ 

แกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง 
ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว 
7 รายการวิทยโุทรทัศนเพื่อการแนะ

แนวการศึกษา 
1. กําหนดประเด็น  เนื้อหา     
รายการใหมีความนาสนใจของ
ผูชมรายการทั้งนักศึกษาและ         
ประชาชนทั่วไป 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการใหนาสนใจ 

2. ปรับเวลาออกอากาศ
ใหมไมควรเปนเวลา
เชาเกินไปหรือดึก
เกินไป 

ตั้งแต 1 
ตุลาคม-30 

กันยายน 2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   

8 รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ   
แนะแนวการศึกษา 

1.  กําหนดประเด็นเนื้อหารายการ
ใหมีความนาสนใจทั้งผูฟงที่เปน
นักศึกษา มสธ. และประชาชน   
ทั่วไป 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการใหนาสนใจ 

2. ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่
รายการเปนระบบ F.M 

ตั้งแต 1 
ตุลาคม- 30 

กันยายน 2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   

9 การผลิตบทความแนะแนวผานสื่อ
สิ่งพิมพ 

1.  เพิ่มชองทางเผยแพรบนหนา   
เว็บเพจ 

 ตั้งแตมกราคม 
2549-ธันวาคม 
2550 

ฝายแนะแนว การศึกษา   

10 การใหคําปรึกษาหรือแนะแนว 
การศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แก    
นักศึกษา 
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ”แนะแนว
การศึกษา” บน www.stou.ac.th 

 มีการประชาสัมพันธในสื่อ
ตางๆของฝายแนะแนว    
การศึกษา และ มหาวิทยาลัย
มากขึ้น 

 ฝายแนะแนวการศึกษา  - 
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วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน ที่ องคประกอบ/ตัวบงชี้/โครงการ 
แกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง 

ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว 
11 การใหคําปรึกษาหรือแนะแนว      

การศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แก
นักศึกษา 
- การบริการใหคําปรึกษาผาน
กระดานสนทนา  “คุยกับนักแนะ
แนว” และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ของฝายแนะแนวการศึกษา 
co.esoffice@stou.ac.th  

จัดใหมีตารางการปฏิบัติงาน
ของนักแนะแนวการศึกษา 

จัดทําฐานขอมูลเพื่อการให
คําปรึกษา และตอบปญหานักศึกษา 

 ฝายแนะแนวการศึกษา   

12 โครงการแนะแนวนัดหมาย 1.  จัดสงเอกสาร
ประกอบการบรรยาย
ใหแกนักศึกษาที่ไมไดเขา
รวมกิจกรรม 

1.  ตรวจสอบผลการสอบภาค 1 
สําหรับนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ 

ธันวาคม 2548-
มกราคม 2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   

13 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

- 1.  ตรวจสอบผลการสอบสําหรับ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

ธันวาคม 2548-
มกราคม 2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   

14 โครงการบัณฑิตอาสา 1. ประชาสัมพันธ
โครงการเพิ่มมากขึ้น 

2. รณรงคใหบัณฑิตเขา
รวมโครงการเพิ่มขึ้น 

1. ใหทุกจังหวัดมบีัณฑิตอาสา 
2. บัณฑิตอาสาไดฝกอบรมและ

สอนในชุดวิชาที่ตนถนัด 

ตั้งแตตุลาคม 
2548-กันยายน 

2549 

ฝายแนะแนวการศึกษา   
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 1  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิงาน 
ตวับงชี ้  1.1   วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวตัถุประสงค  
  

ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่
ผานมา ปนี้ เปาหมาย 

ในปตอไป 
(1) มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปน

ลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมกีารเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคในหนวยงาน 
(3) มี (2) และมกีารเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคแกสาธารณะ 
(4) มี (3) และมกีารประเมินความสอดคลองของ    

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
(5) มี (4) และมกีารนําผลการประเมินมาใชใน       

การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 

1. มีขอความที่แสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลักษณ
อักษร  เพื่อใชเปนกรอบความคิดในการดําเนินงานของสํานกัโดยไดมีการปรับ          
ขอความวิสัยทัศนของหนวยงานในโอกาสที่จัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ  5  ป (2548-
2552)  โดยในรอบปการดําเนินการประจําปการศึกษา  2547 (1  ตุลาคม  2547-30  
กันยายน  2548)  สํานักบริการการศึกษามีวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  ดังนี้ 
• วิสัยทัศน   มุงมั่นใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศ  เพื่อตอบสนองความตองการของ

นักศึกษาและผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจโดยพันาระบบการบริหารจัดการและการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยพรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ 

• พันธกิจ   
1) จัดบริการเสริมวิชาการทั้งระบบปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให     

นักศึกษาเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ 
2) จัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา     

โดยใชรูปแบบและวิธีการตาง ๆ  เนนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานความรูทักษะและ
ประสบการณดวยกิจกรรมนักศึกษา 

4.5 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

3) จัดบริการสื่อการศึกษาแกนักศกึษาและหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล  จัดสื่อการสอนและสื่อสิง่พิมพแกนักศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนงาน 

• วัตถุประสงค 
1)  เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา บัณฑิตและผูสนใจ

ทั่วไป 
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3) เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนักศึกษา 
4) เพื่อจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาทางไปรษณีย 

2. มีการจัดทําปายประชาสัมพันธและสื่อพกพาประเภทที่ขั้นหนังสือ แสดงวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรใหบุคลากรทราบภายในหนวยงาน 

3. มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค แกสาธารณะผาน Web Site  และ
ปายประชาสัมพันธของสํานัก 

4. ไดมีการประเมินความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ     
หนวยงาน  เนื่องจากคณะผูประเมินคุณภาพภายใน  (รอบการประเมินผลการ      
ดําเนินการ  1  ตุลาคม  2547-30  กันยายน  2548)  ไดเสนอแนะใหมีการปรับการเขียน
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ดังนั้น จึงไดมี  การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่                        

                       พิจารณาทบทวนการกําหนดพันธกิจ  วัตถุประสงค และกลยุทธ 
       ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

5. ในการประชุมพิจารณาความสอดคลองของวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคไดมี
การทบทวนปรับการระบุพันธกิจ และวัตถุประสงคใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  
ดังนี้ 
• วิสัยทัศน    มุงมั่นใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศ เพื่อตอบสนองความตองการของ

นักศึกษา และผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจโดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ  
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยพรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ 

• พันธกิจ   
1. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหแกนักศึกษาและผูสนใจโดยใช        

กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใหเขาใจระบบการศึกษาทางไกลและเรียนได
จนสําเร็จการศึกษา 

2. บริการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  เพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามมาตรฐาน    กิจกรรมนักศึกษา  

3. บริการเสริมทางวิชาการระดับปริญญาตรี โดยการจัดกิจกรรม การสอนเสริม  
และกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 

4. บริการจัดสงสื่อการศึกษาแกนักศึกษา  และบริการสื่อการสอนใหหนวยงาน
ความรวมมือ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา  ในระบบ การเรียนการสอน   
ทางไกล พรอมทั้งใหบริการรับ-สงหนังสือราชการและไปรษณีภัณฑ 

• วัตถุประสงค 
1.   เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชพีแกนักศึกษา   บัณฑิตและผูสนใจ

ทั่วไป  โดยมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมผูรับบริการมากที่สุด 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนักศึกษา โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
4.  เพื่อจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาทางไปรษณีย โดยแสวงหา

ชองทางการจัดสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหนักศึกษาไดรับสื่ออยางสะดวกและรวดเร็ว 
 

ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- บุคลากรรับทราบวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคที่หนวยงานไดพิจารณา    
ทบทวนปรับปรุง แตอาจจะยังไมสามารถ   
จดจําไดหมด 

เพิ่มชองทางการรับรูของ
บุคลากรใหมากขึ้น 

- มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ            
วัตถุประสงคของการดําเนินงานของหนวยงาน  
อยางตอเนื่อง  เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาของ   
หนวยงาน 

- รณรงคใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศน    
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงาน 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่มี
ความสอดคลองระหวางกัน 

1. เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2548 (1  ตุลาคม  2547-30  กันยายน  2548)  ซึ่งมีการแสดงขอความ  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

2. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : แสดงขอเสนอแนะของคณะผูประเมิน  เรื่อง การปรับการเขียน
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่    1/2549 
4. ขอความแสดง วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคใน Web  Site 
5. บอรดประชาสัมพันธ ขอความ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค 

(เอกสารหมายเลข  EDS 1.1.1) 
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ตวับงชี ้  1.2  แผนการดําเนนิงานหรอืแผนปฏิบัตกิารที่กําหนดทิศทางการดําเนนิงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกจิ  และวตัถุประสงคของหนวยงาน 
  
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน 

(2) มี (1) และมแีผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
เปนลายลักษณอักษร 

(3) มี (2) มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการ 

(4) มี (3) และมกีารประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ 

(5) มี (4) และมกีารนําผลการประเมินมาใชในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการในปตอไป 

1. มีการประชุมผูบริหารสํานักระดับผูอํานวยการสํานักฯ และหัวหนาศูนย/
ฝาย/เลขานุการสํานักฯ เพื่อซักซอมความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป  2549  และในระดับศูนย/ฝาย/สํานักงานเลขานุการไดมี 
การประชุมบุคลากรระดับปฏิบัติเพื่อรวมกันในการพิจารณาจัดทํา     
แผนงานโครงการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

2. มีแผนปฏิบัติการประจําป  2548  สําหรับการดําเนินงานระหวางตุลาคม-
ธันวาคม  2548  และมีแผนปฏิบัติการประจําป  2549  สําหรับการ
ดําเนินงานระหวางมกราคม-กันยายน  2549  แผนปฏิบัติการประจําป
ดังกลาวประกอบดวย  แผนงาน/กิจกรรม จํานวน  6  กิจกรรม  คือ 
1) กิจกรรมสารบรรณและธุรการ 
2) กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
3) กิจกรรมบริการนักศึกษา 
4) กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
5) งานการจัดสอนเสริม 
6) การบริการการศึกษาทางไปรษณีย 

3.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
     3.1  แผนปฏิบัติการประจําป  2547 

4 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

- ไตรมาสที่  4  ดําเนินการชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม  2548 
     3.2  แผนปฏิบัติการประจําป  2549 

- รอบ 6  เดือน (มกราคม-มิถุนายน  2549) 
- รอบ 9 เดือน (มกราคม-กันยายน  2549) 

     ทั้งนี้  มีการรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนรายงานการใชงบประมาณ
ในการดําเนินงานของงาน/กิจกรรมตาง ๆ   
4.   มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปในแตละ 
      แผนงาน/กิจกรรม 
5.   มีการนําผลการประเมินมาใชในการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผน  
      ปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1) นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใน
สวนของการวางแผนการจัดทําคําของบประมาณกิจกรรมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

2) นําผลการประเมินมาปรับปรุงการบรรจุและจัดสงเอกสารการสอน 
3) นําผลการประเมินการจัดปฐมนิเทศมาใชในการปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานการจัดปฐมนิเทศใหมโดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใน
ตางจังหวัดกอนกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 1. สามารถดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติการทุกแผนงาน/กิจกรรมตลอดจนมี  
การรายงานผลการดําเนินงานและการใชงบประมาณของแตละแผนงาน/กิจกรรม 

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานในแตละแผนงานกิจกรรม ซึ่งขอมูลผล  
การประเมินจะเปนประโยชน ตอการจัดทําแผนงานกิจกรรมของปตอไป 

 

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  2548 ทุกงาน/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําป  2549 ทุกงาน/กิจกรรม 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส  ไตรมาสที่  4 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2549  รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 
5. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปแตละศูนย/ฝาย 
6. เอกสารคําของบประมาณกิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรป  2550 
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน  (ดูเอกสารหมายเลข  EDS-3.1.4) 
8. เอกสารแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ป  2548  (ดูเอกสารหมายเลข EDS-3.5.2) 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.2.1) 
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ตวับงชี ้  1.3  รอยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 
 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไดรอยละ 80 
(2) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไดรอยละ 85 
(3) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไดรอยละ 90 
(4) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไดรอยละ 95 
(5) บรรลุผลผลิตเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไดรอยละ 100 

     การดําเนินงานในทุกแผนงาน/กิจกรรมสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
รอยละ  100  เนื่องจากแตละศูนย/ฝายสามารถดําเนินภารกิจไดสําเร็จตาม
ภาระงานที่เกิดในรอบป 

4 5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - - - 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2548  ไตรมาสที่ 4 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2549  รอบ  9  เดือน 
3. เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548 และ 2549 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.3.1) 
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องคประกอบที ่ 2  การเรียนการสอน 
ตวับงชี ้  2.1  การเสริมความรูและทักษะของนกัศกึษาในระดับปรญิญาตรใีนระบบทางไกลที่มปีระสิทธิภาพ (การสอนเสรมิ) 
  
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีแผนการดําเนินงานการสอนเสริมของนักศึกษาใน
ระบบทางไกลประจําภาคการศึกษา 

(2) มี (1) และมีการดําเนินการจัดสอนเสริมตาม         
รูปแบบและชองทางในการสอนเสริมที่หลากหลาย 

(3) มี (2) และมีการผลิตสื่อที่สอดคลองกับกิจกรรม 
การสอนเสริมของนักศึกษา 

(4) มี (3) และมีการประเมินผลกิจกรรมสอนเสริม
ใหกับนักศึกษา 

(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง  
กิจกรรมสอนเสริมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการสอนเสริมสําหรับ         
นักศึกษาในระบบทางไกลภาคการศึกษาที่  2/2548 และภาคการศึกษา          
ที่  1/2549 

2. มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมที่หลากหลายรูปแบบ  เชน  การสอนเสริมประจํา
ภาคการศึกษา, การสอนเสริมโดยการนัดหมาย, การสอนเสริมในเรือนจํา, 
การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม, การสอนเสริมแบบเขม, การสอนเสริม
ผานระบบ  VDO Conference และ  VCD  สอนเสริม เปนตน 

3. มีการจัดทําสื่อโสตทัศนในแตละชุดวิชาที่จัดใหมีการสอนเสริม 
4. มีการประเมินผลการสอนเสริมกับนักศึกษาในทุกรูปแบบ (ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการสอนเสริม)  ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ
มากและมากที่สุด (X = 3.50-5.00) 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ  4.  มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมทุกรูปแบบโดยไดนําเสนอใหคณะกรรมการการสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัยทราบ และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนเสริม การจัด
อาจารยสอนเสริมในทุกภาคการศึกษา 

4 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข  (การสอนเสรมิประจําภาคการศึกษา) 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  ยังไมมีการนําสื่ออื่น มาชวยสนับสนุน
อยางเต็มที่ 
2.  นักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม
บางสวนไมไดศึกษาเอกสารการสอนมา
กอนลวงหนาจึงทําใหเกิดปญหาในการ
เขารวมกิจกรรม 

1. ผลิต VCD  สอนเสริมในทุกชุดวิชา 
โดยเฉพาะในชุดวิชาพื้นฐาน เชน ชุดวิชา
ไทยศึกษา แลวสงไปไวที่ศูนยบริการ   
การศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ เพื่อฉายให
นักศึกษาดูหรือใหนักศึกษายืมไปศึกษา  
ไดดวยตนเอง 
2. จัดสรรงบประมาณในการซื้อ เครื่อง 
Overhead และเครื่องเลน VCD  ไวประจํา
ศูนยทุกแหง เพราะในการสอนเสริมบาง
วิชามีเนื้อหายากสิ่งจําเปนตองใช
ประกอบการสอน ซึ่งจะชวยใหการสอน
เสริมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. รณรงคใหนักศึกษาที่เขารับการ     
สอนเสริม ศึกษาเอกสารการสอนมากอน
ลวงหนา เพื่อความเขาใจและประสิทธิผล
ในการเขารับการสอนเสริมทุกครั้ง/ทุก   
ชุดวิชา 

1.  มีการประเมินความพึงพอใจของ      
นักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม (เปน   
การประเมินผลการสอนเสริมทั้งระบบ) 

1.  ในบางชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสอน
เสริมทางไกลผานดาวเทียม  หรือสอน
ผาน Internet  หรือการศึกษาผานระบบ  
VDO Conference  ควรใหนักศึกษามี
โอกาสเรียนเสริมไปพรอมกับทุกวิชาที่จะ
สอนเสริมปกติ 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข  (การสอนเสรมิโดยการนดัหมาย) 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นักศึกษารวมตัวกันคอนขางยาก  ทําให
ไมไดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชาที่ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสอน
เสริมโดยการนัดหมายเปนจํานวนนอย  
หรือไมถึงเกณฑ 

1.  ควรกระตุนใหนักศึกษาและชมรม    
นักศึกษา มสธ. ทุกจังหวัดเห็น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการสอน
เสริมโดยการนัดหมาย ตลอดทั้งควร
ศึกษาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวให
ชัดเจน 
2.  ควรรณรงคใหนักศึกษา มสธ. ทุกคน
เห็นความสําคัญกับการสอนเสริมโดย         
การนัดหมาย  ผานสื่อตาง ๆ  ทั้งขาว 
มสธ. หนังสือพิมพ Internet  และ
สื่อสารมวลชนในทองถิ่นของนักศึกษา 

1.  มีหลักเกณฑและการปฏิบัติในการจัด
สอนเสริมโดยการนัดหมายอยางชัดเจน  
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.  ควรแนะนําใหนักศึกษาที่เขารับการ
สอนเสริมโดยการนัดหมายเพิ่มเติมจาก
สื่ออื่น ๆ  ประกอบดวย เชน VCD  แทน
การสอนเสริม (ถามี)  การสอนเสริม
ทางไกลผานดาวเทียม การสอนเสริม
ทางไกลผาน Internet  และการสอนเสริม
ผานระบบ VDO Conference ทั้งนี้  
เพื่อให  การสอนเสริมโดยการนัดหมายมี    
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข (การสอนเสรมิในเรอืนจําและทัณฑสถาน) 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  เรือนจํา/ทัณฑสถานสงขอมลูจํานวน
นักศึกษาที่ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสอน
เสริมลาชาทําใหเปนปญหาตอการ
ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนจริงในแตละชุดวิชา 

1.  ขอความรวมมือกรมราชทัณฑในการ
ประสานใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ดําเนินการสํารวจนักศึกษาที่ขอให
มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมในแตละชุดวิชา
เปนการเรงดวนทุกภาคการศึกษา 

1.  มีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัด
สอนเสริมในเรือนจําและทัณฑสถานที่    
ชัดเจน 
2.  มีนักศึกษาที่เปนผูตองขังเขารับการ
สอนเสริมเต็มจํานวน 

1.  ควรประสานงานกับเรือนจํา/         
ทัณฑสถาน ใหเปดโอกาสกับนักศึกษา    
ที่เปนผูตองขังไดศึกษาจากสื่ออื่น ๆ       
ไดอยางเต็มที่ เชน การศึกษาจาก  VCD 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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 และ  VCD สอนเสริม เปนตน 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข (การสอนเสรมิทางไกลผานดาวเทียม) 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  นักศึกษาเขารับบริการ ณ ศนูยบริการ
การศึกษา และศูนยวิทยพัฒนาจํานวน
นอยมาก และบางแหงไมมีนักศึกษาเขา
รับการสอนเสริม 

1.  มีนักศึกษาสนใจเขารับฟงการสอน
เสริมทางไกลผานดาวเทียม ณ 
ศูนยบริการการศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา  
นอยมากไมคุมกับคาใชจาย  ควรมีการ
ยกตัวอยางขอสอบเพื่อจูงใจใหนักศึกษา
ไปใชบริการมากขึ้น 

1.  เปนบริการที่เปดกวาง  นักศึกษา
สามารถติดตามรับชมที่ใดก็ได 

1.  ควรประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา   
โดยการศึกษาเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ๆ  
ประกอบ  เชน  การเขารับการสอนเสริม 
(ถามี)  การศึกษาจาก  VCD การสอนเสริม 
เปนตน 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข  (การสอนเสรมิแบบเขม)  (กจิกรรมเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการเรยีนการสอน) 
 

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

1.  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ          
กิจกรรมดังกลาวกับสื่อตาง ๆ  อยาง
กวางขวางใหมากยิ่งขึ้น 

1.  มีหลักเกณฑและการปฏิบัติในการ
สอนเสริมแบบเขมอยางชัดเจน 
2. นักศึกษาเขารับการสอนเสริมแบบเขม 
สวนใหญมากกวารอยละ 90 สอบผาน 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง  

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในระบบ
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ (การสอนเสริม) 

1. แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่  
2/2548  และภาคการศึกษาที่  1/2549 

2. เกณฑการจัดสอนเสริม 
3. ตารางสอนเสริม 
4. บันทึกความรวมมือการจัดทําสื่อโสตทัศน 
5. สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริม ภาคการศึกษาที่  2/2548  และภาคการศึกษาที่  1/2549 
6. แบบประเมินผลการสอนเสริม 

(เอกสารหมายเลข  EDS 2.1.3) 
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ตัวบงชี้   2.2   การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทางไกล  
 ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย

ในปตอไป 
(1) มีแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา

ประจําภาคการศึกษา 
(2) มี (1) และมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับ       

นักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 
(3) มี (2) และมีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ  
(4) มี (3) และมีการประเมินความพึงพอใจของ         

นักศึกษาตอการฝกฯ  
(5) มี (4) และมีการสรุปผลภาพรวมความพึงพอใจของ  

นักศึกษาที่มีตอการจัดฝกฯ และจัดสงผลสรุป     
การประเมินการจัดฝกฯใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ทุกภาคการศึกษาเปนประจําและอยาง ตอเนื่อง 

1. มีการจัดทําแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 
2/2548 และภาคการศึกษา 1/2549)  โดยสาขาวิชาจัดสงเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาตาม
แผนที่กําหนด ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จํานวน 5 สาขาวิชา รวม 20 รายชุดวิชา จํานวน 26 ครั้ง  มีนักศึกษาเขาฝกจํานวน    
938 คน  คิดเปนรอยละ  82  ของนักศึกษาแจงเขาฝกฯ 
- ภาคการศึกษาที่ 1/2549 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จํานวน 6 สาขาวิชา รวม 19 รายชุดวิชา จํานวน 26 ครั้ง มีนักศึกษาเขาฝกจํานวน 
1,425 คน คิดเปนรอยละ 80  
3. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ  โดยจัดบุคลากรใหบริการในวันจัดฝกจํานวน 2-3 คน 
ตลอดงานฝกฯ(3-4 วัน)ทุกชุดวิชาและทุกครั้งและจากผลการประเมินการจัดฝกฯ     
พบวา เจาหนาที่สํานักบริการการศึกษาที่รับผิดชอบในการใหบริการในวันฝกปฏิบัติฯ  
สวนใหญอยูในเกณฑดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.51-4.50     
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดฝกฯ ประจําภาค           
การศึกษา ดังนี้ 
-ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ประเมินผลการจัดฝกฯ 5 สาขาวิชา จํานวน 16 ชุดวิชา รวม 

4.5 5 5 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย

ในปตอไป 
26 ครั้ง 
-ภาคการศึกษาที่ 1/2549 ประเมินผลการจัดฝก 6 สาขาวิชา จํานวน 23 ชุดวิชา รวม    
30 ครั้ง 
5. มีสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีตอการจัดฝกฯ ประจําภาค  
การศึกษาที่ 2/2548 และประจําภาค  การศึกษาที่ 1/2549 สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก สาขาวิชา  ศูนยสัมมนาและฝกอบรม โดยในภาพรวมความพึงพอใจของ        
นักศึกษาที่มีตอการฝกปฏิบัติอยูในระดับมาก และมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  สํานักบริการการศึกษาไมสามารถติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของไดวาไดมีการนําผลการ
ประเมินจัดฝกฯ  แกไข/ปรับปรุงอยางเปน
รูปธรรมแลวหรือไม 

1.  หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับผลการประเมินและ
พบวาตองมีการแกไขปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ  ควร
นําเสนอเขาที่ประชุมที่เกี่ยวของ หรือเสนอ
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมเพื่อหาทางแกไข
ปรับปรุงตอไป 

1. มีการวางแผนการจัดฝกฯ และ
กระบวนการที่เปนระบบทําให          
นักศึกษาสวนใหญไดรับจดหมาย     
แจงการเขาฝกฯ ลวงหนาอยางนอย     
10 วัน และทันเวลา (ในกรณีที่สํานัก
บริการการศึกษาไดรับขอมูลตาม
กําหนดเวลา) 
2. การฝกฯ แตละครั้งใหนักศึกษาตอบ
รับการเขาฝกฯ ดังนั้น จํานวนนักศึกษา
เขาฝกฯ จริงใกลเคียงกับการตอบรับ

1. ควรสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การใหบริการนักศึกษาทาํให
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจอยู
ในระดับดี และดีมาก โดย
พิจารณาใหความดีความชอบ
ประจําป 
2. จัดทําระบบออนไลนสงถาย    
ขอมูล รายชื่อนักศึกษาที่
ลงทะเบียนฝกฯระหวาง สบศ. /
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จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ของนักศึกษาทําใหสามารถเตรียมการ
สวนที่เกี่ยวของไดและคอนขางชัดเจน 
3. จากการประเมินผลภาพรวมความพึง
พอใจของนักศกึษาตอการจัดฝกฯ 
พบวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจตอ
การใหบริการของเจาหนาที่ สบศ.  ใน
วันฝกฯ อยูในเกณฑดี โดยมีคะแนน
เฉลี่ย ระหวาง  3.51-4.50 

สทว.และสาขาวิชา  
 
3. จัดทํามินิโปรแกรมขอมูล        
นักศึกษาที่ลงทะเบียนที่มีการ
ฝกแยกตางหากจากโปรแกรม
ใหญของชุดวิชาอื่นๆจะทําให
สามารถจัดการกับขอมูลได
รวดเร็วและ   ถูกตองยิ่งขึ้น 

   4. มหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่
จัดฝกฯ เปนการเฉพาะใหกับ
นักศึกษาที่เขาฝกฯ เพื่อใหมี
สถานที่และอุปกรณที่เพียงพอ
และทันสมัย 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  
 

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในระบบทางไกล  

1. แผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําป 2548 (ภาค 2/2548 ระหวางมีนาคม-พฤษภาคม 2549 และ 1/2549 ระหวาง
สิงหาคม-พฤศจิกายน  2549) 
2. สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาและแบบตอบรับเขาฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2548 และ 1/2549) 
4. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา  
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องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
5. สําเนาคําสั่ง มสธ. แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝกฯ 
6. แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดฝกปฏิบัติ 
7. สรุปผลการประเมินการฝกฯ ประจําภาคการศึกษา (2/2548 และ 1/2549)แยกตามสาขาวิชา 
8. สําเนาบันทึกสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2548 และ 1/2549) 

(เอกสารหมายเลข EDS-2.2.3) 
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ตัวบงชี้  2.3   การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการ 
                     การศึกษาจังหวัด  
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาค   

การศึกษา 
(2) มี (1) และมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ใหกับนักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 
(3) มี (2) และมีบุคลากรประจําศูนยอํานวยการจัด

ฝกฯตามแผนที่กําหนด 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการจัดฝกฯของ       

นักศึกษา 
(5) มี (4) และมีการสรุปผลการประเมินการจัด  

ฝกฯ และจัดสงผลการประเมินการจัดฝกฯ   
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคการศึกษาเปน
ประจําและอยางตอเนื่อง 

1. มีการจัดทําแผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาคการศึกษา  (ภาคการศึกษา 
2/2548  และ  1/2549) เปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาตาม
แผนที่กําหนด ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ดาํเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2 ชุด
วิชา จํานวน  4 ครั้งละ 2 วัน  มีนักศึกษาเขาฝก จํานวน 1,364  คน คิดเปนรอยละ 80 
ของนักศึกษาแจงเขาฝกฯ  
- ภาคการศึกษาที่ 1/2549 ดําเนินการจัดฝกฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  3 ชุด
วิชา จํานวน  6  ครั้งละ 2 วัน มีนักศึกษาเขาฝกฯ  จํานวน  2,310 คน คิดเปนรอยละ 80 
แตละชุดวิชาเฉลี่ยรอยละ 90% 
3. มีบุคลากรของศูนยฯ อํานวยการจัดฝกฯ  โดยจัดบุคลากรใหบริการในวันจัดฝก
จํานวน 2-3 คน จัดฝกฯในวันเสาร-วันอาทิตยตามกําหนดการ 
4. มีการประเมินผลการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา ดังนี ้
-ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ประเมินผลการจัดฝกฯ จํานวน 2 ชุดวิชา จัดฝกฯ 4 ครั้ง      
ภาคการศึกษาที่  1/2549  ประเมินผลการจัดฝกฯ  จํานวน 3 รายชุดวิชา จัดฝกฯ 6 ครั้ง 

4.5 5 5 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
 
5. มีสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษาที่ 2/2548 และ 1/2549 ใน
ภาพรวม ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีตอการฝกฯ อยูในระดับมากและมากที่สุด คิด
เป ็นรอยละ  80 และไดจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
เพื่อการดําเนินการตอไป 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ไดรับขอมูลนักศึกษาไมครบถวนมีการ
จัดสงขอมูลเพิม่เติมหลายครั้ง ทําใหเกิดผล
กระทบ เชน ตอการแบงกลุม นักศึกษา / 
แจงนัก-ศึกษา / จัดอาจารยและสถานที่จัด
ฝกฯกรณีนักศกึษามีปญหาการลงทะเบียน
เชน ชําระเงินไมครบถวน เอกสารไมครบ 
เปนตน นักศึกษากลุมนี้จะถูกแยกออกจาก
ระบบและมีการติดตามขอมูลเพิ่มเติมที่
ลาชามาก ทําให สํานักบริการการศึกษาไม
สามารถดําเนินการได  ลวงหนาทําใหเกิด
ความลาชา 
 

1. ประชุมหารือเพื่อหาขอตกลง ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับกําหนด
ระยะเวลาการลงทะเบียนที่แนนอน     
การแกปญหาระบบงานที่เกี่ยวของกลุม
นักศึกษามีปญหาใหเขาระบบกอน เปน
ตน 
2. มหาวิทยาลัยควรเรงจัดทําระบบ 
online   เพื่อจัดสง  ขอมูลที่เกี่ยวของ
ระหวางหนวยงานไดรวดเร็วขึ้น   เชน  
สวท. ↔  สบศ.   สาขาวิชา ↔  สบศ. 
สบศ. →   ศบภ. 
 

1. บุคลากรประจําศูนยฯ สามารถ
ดําเนินการไดตามที่ มสธ. กําหนดและ
สามารถแกไขปญหาได  เชน การ
แบงกลุม         นักศึกษาที่เกินเกณฑ 
2. ศูนยบริการการศึกษาใหความรวมมือ
เปนอยางดีและสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา 

1. จัดสัมมนาบุคลากรประจําศูนยฯ       
ทุกป และมอบรางวัลใหกับศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจที่ใหบริการนักศึกษา
ในวันฝกฯ ที่อยูในเกณฑดี โดยมี             
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 
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จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
2. มีการขยายเวลา และรับลงทะเบียนของ
นักศึกษาที่ลงชุดวิชาฝกฯสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตรเลยเวลา  ที่กําหนดสงผล ทําใหการ
แจงนักศึกษาบางรายเปนไปอยางกะทันหัน 
บางครั้งไมทันเวลาตามกําหนดการฝกฯ 
 

 
3. หนวยงานที่เกี่ยวของตองทําระบบ
รายงานผลการปรับปรุงแกไขปญหาอยาง
เปนรูปธรรมเสนอมหาวิทยาลัย 
 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  

องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 
การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับ    
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการ   
การศึกษาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.  สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
2. สําเนาจากสาขาวิชาสงขอมูลกําหนดการฝกฯแตละภาคการศึกษา  
3. แผนจัดทําโครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติการฝกฯ ประจําป 2548 
4. แผนดําเนินงานประจําป 2549 (ภาค 2/2548 และ 1/2549) 
5. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาประจําภาคการศึกษา(2/2548 และ 1/2549) 
6. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2548 และ 1/2549) 
7. สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคลากรศูนยฯรับผิดชอบในวันจัดฝกฯ ป 2549 
8. แบบประเมินผลการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
9. สรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2548) แยกตามสาขาวิชา 
10.สําเนาบันทึกสงผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 2/2548  

(เอกสารหมายเลข EDS-2.3.3) 
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ตัวบงชี้  2.4   การจัดฝกปฏิบัตเิสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจํา  
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1) การประสานงานการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ใหกับนักศึกษาตามเกณฑและรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดประจําภาคการศึกษา 

(2) มี (1) และมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับ
นักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 

(3) มี (2) และมีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ           
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มี (3) และมีการประเมินผลการจัดฝกฯ ของ   
นักศึกษา 

(5) มี (4) และมีการสรุปผลการประเมินการจัดฝก
ฯและจัดสงผลการประเมนิการจัดฝกฯ      ให
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคการศึกษาเปน
ประจําและอยางตอเนื่อง 

1. มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในและภายนอก ใหกับนักศึกษาตาม
เกณฑและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก สาขาวิชา สํานักทะเบียนและวัดผล      
กรมราชทัณฑ และเรือนจําที่นักศึกษาสังกัด 
2. มีการแจงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยแจงนักศึกษาเปน
รายบุคคลผานเรือนจําที่นักศึกษาสังกัด โดยเฉลี่ย 10  คน ตอภาคการศึกษา 
3. มีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะแตละชุดวิชาที่มีการจัดฝกฯ โดยเฉลี่ย   10 คน  
4. มีบุคลากรอํานวยการจัดฝกฯ ในวันฝกฯ  โดยเดินทางไปอํานวยการจัดฝกฯ    จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณการฝกฯ,เอกสารการฝกฯ  ณ  เรือนจํากลางบางขวางระยะเวลา  1-2วัน ใช
บุคลากร  1  คนและจากผลการประเมินการจัดฝกฯพบวานักศึกษาสวนใหญ พึงพอใจกับ
การใหบริการของ เจาหนาที่ สบศ.อยูในเกณฑดี   โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50   
5. มีการประเมินผลการจัดฝกฯ เปนประจําและอยางตอเนื่อง  โดยแจกแบบสอบถามและ
ใหนักศึกษาประเมินผลการจัดฝกฯ  ทุกชุดวิชาและทุกครั้งที่มีการจัดฝกฯ  
6. มีสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2548 และภาคการศึกษาที่ 
1/2549  ในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 และไดจัดสง
ผลสรุปการประเมินการจัดฝกฯ ใหกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดแก สาขาวิชานิเทศศาสตร   
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1) การฝกฯในเรือนจํานักศึกษาไมไดฝกฯปฏิบัติ
จริงกับเครื่องมือและศึกษาจากสถาน
ประกอบการได 
2) บางภาคการศึกษามีนักศึกษาในเรือนจํา
ลงทะเบียนเขาฝกฯ นอยประมาณ 1 หรือ 2 คน
เทานั้นทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายสูง 
ไมคุมทุน 
3) เนื่องจากมีนักศึกษาในแตละแหงนอยจึงตอง
จัดฝกฯ ณ เรือนจํากลางบางขวางแหงเดียว เชน 
ทําใหนักศึกษาไมไดรับความสะดวกตอง
เดินทางมาจากตางจังหวัดและมีคาใชจายสูง 
ตลอดจนมีความเสี่ยงสูงในหลายดาน  

1) กระจายสถานที่จัดฝกฯ ในจังหวัดที่
มีนักศึกษาในเรือนจําโดยกําหนดเกณฑ
นักศึกษา ตั้งแต 10 คนขึ้นไป  เชน    
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม และให  
นักศึกษาจังหวัดใกลเคียง เดินทางไป
ฝกฯ  ณ สถานที่ดังกลาว เพื่อความ
สะดวกและลดคาใชจายในการเดินทาง  

1) มีนักศึกษาเขาฝกฯ ทุกคนตาม
จํานวนที่กําหนดไว 
2) บุคลากรในเรือนจําใหความรวมมือ
เปนอยางดี 
3) บุคลากรของศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา 
มีความพรอมและสามารถเขาไปฝกฯ 
ในเรือนจําไดทุกคน 

1) มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุอุปกรณการฝกฯ 
ใหเทาเทียมการฝกฯ ใหกับนักศึกษาปกติ 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล  
องคประกอบประกันคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานและแหลงขอมูล 

1. การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในเรือนจํา  
 

1. สําเนาบันทึกถึงหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ขอขอมูลการจัดฝกประจําภาคการศึกษา 2/2548 และ 1/2549 ดังนี้ 
1.1 สาขาวิชา 
1.2 สํานักทะเบียนและวัดผล 
1.3 สํานักเทคโนโลยี 
1.4 กองกลาง 

2. สําเนาจดหมายขออนุญาตกรมราชทัณฑ  ขอใชสถานที่จัดฝกฯและเบิกตัวผูตองขงัเขาฝกฯประจําภาคการศึกษาที่ 
2/2548 และ 1/2549 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาเขาฝกฯ เปนรายบุคคลผานเรือนจํา 
4. สําเนาจดหมายจัดฝกขออนญุาตผูบัญชาการเรือนจําเบิกตัวนักศึกษาในเรือนจํา 
5. บัญชีรายชื่อนักศึกษาผูตองขังเขาฝกฯ 
6. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรเดินทางไปอํานวยการฝกฯ ณ เรือนจํากลางบางขวาง จ.นนทบุรี  
7. แบบประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
8. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
9. สําเนาบันทึกจัดสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกใหกับสาขาวิชา (ภาค 2/2548 และ 1/2549) 

(เอกสารหมายเลข EDS-2.4.3) 
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องคประกอบที ่3  การบริการนักศึกษา 
ตวับงชี ้  3.1   การจัดสงเอกสารการสอนและวัสดกุารศกึษาแกนกัศึกษาในระบบการศกึษาทางไกล  
  

ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่
ผานมา ปนี้ เปาหมาย 

ในปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานการจัดสงเอกสารการสอนและ

วัสดุการศึกษา ประจําปการศึกษา 
(2) มี (1) และมีการดําเนินการตามแผนงานโดยสามารถ

จัดสงเอกสารการสอนไดภายใน  3  วัน ทําการ
หลังจากรับที่อยูนักศึกษาจากสํานักทะเบียนและ
วัดผล (กรณีมีเอกสารการสอนฯ  ครบพรอมที่จะ
จัดสงได) 

(3) มี (2) และมีระบบสารสนเทศใหนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดสงเอกสารการสอนได 

 
 
 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการจัดสงเอกสารการ

สอนและวัสดุการศึกษา 
 
 

1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา 
ประจําปการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการดําเนินการตามแผนงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานราย       
ไตรมาส 

 
 
3. มีระบบสารสนเทศใหหนักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดสงเอกสาร

การสอนฯ  ได   
- ตรวจสอบการจัดสงเอกสารการสอนฯ จาก web//www.stou.ac.th 
- ตรวจสอบโดยสอบถามทางโทรศัพท และทางจดหมาย (0-2504-7623,    

0-2504-7626) 
4. มีการประเมินผลการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา 

- สรุปผลการสํารวจการจัดสงเอกสารการสอนฯ จากแบบสอบถาม 
- สรุปผลจากการนําพลาสติกมาใชแทนกลองลกูฟูกในการบรรจุหีบหอ 
- ระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับเอกสารการสอนฯ หลังจากไดดําเนินการจัดสง

แลว 

3.5 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

 
(5) มี (4) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการ

บรรจุและการจัดสงเอกสารการสอนฯ  อยาง
ตอเนื่อง 

5. มีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงการบรรจุและจัดสงเอกสารการ
สอน 
- ปรับขั้นตอนการลงบัญชีสายรถ และจัดทําบัญชีสายรถขนสง ของบริษัท

ไปรษณียไทย จํากัด (โดยใชบัญชีการคัดแยกสายรถของหนวยขอมูลฯ 
มาจัดทําบัญชีสายรถสงบริษัทไปรษณียไทย จํากัด) 

- ปรับปรุงพลาสติกที่ใชในการบรรจุหีบหอ ใหหนาขึ้น 
  
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 1. มีระบบที่สามารถจัดสงเอกสารการ

สอนฯ ไดรวดเร็ว  ประหยัดและ
ตรวจสอบได 

2. มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาบุคลากรโดยการใหความรู
ดาน  IT ใหมากขึ้นเพื่อรองรบัการ
พัฒนางานในอนาคต 

2. พัฒนาระบบการสงตอขอมูลระหวาง
สํานักทะเบียนและวัดผลและสํานัก
บริการการศึกษา 

3. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเครือขาย 
Internet ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย สําหรับ
ชุดวิชาที่เปดใหมและชุดปรับปรุงให
แนชัดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการ
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จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
เปดสอนหรือการปรับปรุง และ     
การผลิตชุดวิชาใหเสร็จตามกําหนด 

5. ควรปรับสถานะบุคลากรรายวันให
เปนประจํา เนื่องจากบุคลากรเหลานี้
เมื่อไดงานที่ดีกวา และมั่นคงกวาก็จะ
ลาออก  ทําใหตองรับคนใหม  และ
ฝกคนใหม ๆ  อยูเปนประจํา 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาแกนักศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

1. มีแผนการดําเนินงานการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา ประจําปการศึกษา 
- แผนการดําเนินงาน ป  2548 (1 ต.ค. 2548-31 ธ.ค. 2548) 
- แผนการดําเนินงาน ป  2549 (1 ม.ค. 2549-30 ก.ย. 2549) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
- ผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2548 (1 ต.ค. 2548-31 ธ.ค. 2548) 
- ผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2549 (1 ม.ค. 2549-30 ก.ย. 2549) 
ตัวอยาง  ตารางแสดงวันที่รับสงที่อยูนักศึกษาจากสํานักทะเบียนและวัดผล-วันที่จัดสงใหนักศึกษา 

3. ระบบสารสนเทศที่ใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดสงเอกสารการสอนฯ ได 
- ตรวจสอบการจัดสงเอกสารการสอนฯ  จาก web site ของ มสธ.  
ตัวอยาง  ขั้นตอนการเขา web ของ มสธ. และการตรวจสอบขอมูลการจัดสงจาก web 
- ตรวจสอบ โดยสอบถามทางโทรศัพท ที่หมายเลข  0-2504-7323, 0-2504-7626 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ตัวอยาง  ขอมูลการรับโทรศัพทจากนักศึกษา 
- ตรวจสอบ โดยเขียนจดหมายสอบถามมา 
ตัวอยาง  จดหมายของนักศึกษาที่สอบถามมาและจัดตอบ 

4. การประเมินผลการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา  
รายงานการสรุปผลการสํารวจการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา จากแบบสอบถาม 
ตัวอยาง  แบบสอบถามที่สงใหนักศึกษาตอบ 
- สรุปผลการนําพลาสติกมาใชบรรจุเอกสารฯ แทนกลองลูกฟกู 
- ระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับเอกสารการสอนฯ หลังจากไดดําเนินการจัดสงแลว 

5. นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงการบรรจุและจัดสงเอกสารการสอนฯ 
- มีการปรับขั้นตอนการลงบัญชี  ใหสามารถใชบัญชีรวมกันไดทั้งหนวยขอมูล-ปดที่อยูฯ และหนวย

บรรจุ-จัดสง 
ตัวอยาง 
- บัญชีสายรถ ของหนวยขอมูล-ปดที่อยูฯ  และหนวยบรรจุ-จัดสง (เดิม) 
- บัญชีสายรถ ที่ใชรวมกันของหนวยขอมูล-ปดที่อยู  และหนวยบรรจุ-จัดสง (ใหม) 
- มีการปรับปรุงพลาสติกที่ใชในการบรรจุ  ใหมีความหนามากขึ้น 
- สําเนาบันทึก การจัดซื้อพลาสติกที่ใชในการบรรจุ 

(เอกสารหมายเลข EDS-3.1.4) 
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ตวับงชี ้  3.2  การบริหารจัดการคลังพัสดุการศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล  
  
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีวัตถุประสงค และมีแผนการดําเนินงานบริหาร
จัดการพัสดุการศึกษาประจําป 

(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนในการบริหาร
จัดการพัสดุการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

(3) มี (2) และมีระบบควบคุมบัญชีการรับ-จาย และ
ระบบควบคุมการจัดเก็บตามระเบียบพัสดุของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบพัสดุของสํานัก           
นายกรัฐมนตรี 

(4) มี (3) และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งดานระบบงาน
และกายภาพ    

(5) มี (4) และมีการตรวจสอบพัสดุการศึกษาประจําป 
และมีรายงานผลการตรวจสอบฯ หัวหนาสวน
ราชการ พรอมทั้งนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
แกไข 

1. มีวัตถุประสงคและมีแผนในการดําเนินงาน 
2. มีการดําเนินการตามแผนโดยมีการประมาณการสิ่งพิมพเอกสารการสอน  

วัสดุการศึกษาตามหลักเกณฑ คือ สถิติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ยอนหลัง 3  ภาคการศึกษา+สถิติการจําหนายในรอบป+จํานวนคงคลังไม
เกิน  10-20%  ของสถิติการใชในแตละชุดวิชา และมีการตรวจรบัเอกสาร
การสอน วัสดุการศึกษา 

3. มีระบบควบคุมบัญชีการรับ-จายและระบบควบคุมการจัดเก็บตามระเบียบ
พัสดุของมหาวิทยาลัย และสํานักนายกรัฐมนตรี 

4. มีการบริหารความเสียงทั้งดานระบบงานและกายภาพไดแกการจัดแผนผัง
การจัดเก็บพัสดุ และแสดงเสนทางเขา-ออกบริเวณคลังพัสดุฯ  และดูแล
พัสดุฯ  มิใหเสียหายจากปลวกและแมลงตาง ๆ  

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ  ประจําปและรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ  หัวหนาสวนราชการ พรอมทั้งนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
แกไข 

 

4 5 5 
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การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพัสดุการศึกษา  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสูญเสีย  หรือเหตุการณซึ่งไมพึงประสงคทําใหงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  
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 มีผังทางเขาออก ผังการจัดเก็บเอกสารฯ และผังจุดวางเครื่องดับเพลิง 
2.4 มีการกําจัดแมลงตามระยะเวลา 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- -  1. มีระบบการตรวจสอบบัญชี 

2. บุคลากรมีความสามารถในการ
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

3. มีการพัฒนาระบบงานโดยการนําเอา
ระบบ Inventory  Control   มาใชใน
งานพัสดุการศึกษา 

ใหความรูบุคลากรเพื่อรองรับกับ
ระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การบริหารงานพัสดุการศึกษา 1. วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานพัสดุการศึกษา 

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

10.1 ตารางเวรดูแลความเรียบรอย 
10.2 ผังการเขาออกบริเวณคลังพัสดุการศึกษา 
10.3 กําหนดการในการกําจัดแมลง 

11. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุการศึกษา และสําเนา   รายงานผล
การตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุการศึกษา 

12. บันทึกการจําหนายเอกสารการสอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด และบันทึกผลการควบคุม
และจําหนายเอกสารการสอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด 

13. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมและจําหนายพัสดุ 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.2.4) 
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ตวับงชี ้  3.3  บรกิารไปรษณียมหาวิทยาลัย  
  

ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่
ผานมา ปนี้ เปาหมาย 

ในปตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและ

แผนงาน 
(3) มี (2) และมีชองทางการจัดสงที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลในการใหบริการ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชใน            

การปรับปรุงและพัฒนา 

1. มีวัตถุประสงคและแผนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
2. มีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและแผนงานที่ตั้งไว 
3. มีชองทางในการจัดสงหลายทาง ไดแก ทางไปรษณีย  ทางบริษัทเอกชน 
4. มีการแจกแบบสอบถามใหบริการแกหนวยงานภายในและบุคลากรที่มาใช

บริการ และใชบริการไดรับความพึงพอใจในการบริการดานตาง ๆ     ดังนี ้
-  การใหบริการรับสงไปรษณียภัณฑราชการ พบวาผูใชบริการไดรับความพึง
พอใจในระดับมากรอยละ  80 

5. รายงานการประชุมบุคลากรในหนวยงานไปรษณียมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่อง
การปรับปรุงพัฒนางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5 5 5 

  
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 1. บุคลากรมีความชํานาญในการบริการที่

รวดเร็ว 
2. จัดระบบงานใหสามารถปฏิบัติงานได

รวดเร็วขึ้น 

1. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอรใชพอเพียง 
กับการใชงาน 

2.    ใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญและควรปรับลูกจางชั่วคราวรายวันใหมีความ
มั่นคงมากขึ้น 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
บริการไปรษณียมหาวิทยาลัย  1. วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานเดือนตุลาคม  2548-กันยายน  2549  

2. ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2548-กันยายน  2549 
3. ตัวอยางตารางสงหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย 
4. ตัวอยางใบนําสงพัสดุกับบริษัทอินเตอรเอ็กซเพรส  โลจิสติกส  จํากัด 
5. ตัวอยางใบนําสงไปรษณียภัณฑกับบริษัทไปรษณียไทย  จํากัด 
6. ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
7. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
8. รายงานการประชุมบุคลากรประจํางานไปรษณียมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.3.4) 
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ตวับงชี ้  3.4   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  2549                      
                                                         

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ

อักษร 
(2) มี (1) และม ีการดําเนินการตามแผน 
(3) มี (2) และมีการชองทางการ

ปฐมนิเทศที่หลากหลาย 
(4) มี (3) และมีการประเมินผล           

การดําเนินการ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมิน

มาใชปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฐมนิเทศ 

1.  ฝายแนะแนวการศึกษาไดรับการอนุมัติโครงการปฐมนิเทศในการประชุมแผน ป 2549 
2.  ฝายแนะแนวการศึกษาไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในกรุงเทพมหานคร    วันอาทิตย
ที่ 2 กค. 2549 และสวนภูมิภาควันที่ 16 กค. 2549  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรวม  4,321 คน  ที่
มสธ. 596  คน   ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัดและศูนยวิทยพัฒนา 10  จังหวัด 3,725  คน 
3.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในทุกจังหวัด ที่ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัดและศูนย
วิทยพัฒนของมสธ.  สําหรับกรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยโดยคณาจารยของมสธ.    มีการ
ถายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล DLTV 8 ชอง 88  ทาง UBC  ชอง  55  และทาง
INTERNET  นอกจากนั้นนักศึกษาใหมทุกคนจะไดรับ VCDปฐมนิเทศคนละ   1 ชุดและเอกสาร
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คนละ 1 เลม 
4.  ฝายแนะแนวการศึกษาไดสํารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาใหมที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ในวันปฐมนิเทศ   สรุปไดวา นักศึกษาสวนภูมิภาค พึงพอใจในการปฐมนิเทศในระดับมากขี้นไป     
รอยละ  85.6  และนักศึกษาในกทม. มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปรอยละ  86   
5.  จากการรายงานผลการดําเนินการปฐมนิเทศใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการครั้ง
ที่ 4 /2549 ทราบ.ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษามีความเห็นวาควรปรับปรุง
การปฐมนิเทศเพื่อใหมีนักศึกษามารวมกิจกรรมมากขึ้น ไดเสนอใหปรับกําหนดการปฐมนิเทศ
ใหมโดยปฐมนิเทศนักศึกษาในตางจังหวัดกอนกรุงเทพ  ( เดิม  กรุงเทพกอนตางจังหวัด )  
 

4.8 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
           ฝายแนะแนวการศึกษาไดแจงการเปลี่ยนวันเวลาจัดปฐมนิเทศ 2550 ใหมใหสภาวิชาการ
ทราบในการประชุมครั้งที่  21  / 2549 เดือนพฤศจิกายน  2549  เปนวันที่ 15  กรกฏาคม 2550 ใน
ตางจังหวัด  และที่กรุงเทพ  วันที่ 22 กรกฏาคม 2550    

 

ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  1. สามารถใชสื่อของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธได    
หลากหลาย 
2. มีการสงจดหมายเชิญถึงตัวนักศึกษาโดยตรงพรอมการ
ตอบรับเปนนักศึกษา 

1 เพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธเชิญชวนเขารับการ
ปฐมนิเทศใหชัดเจนเชนในระเบียบ การ
สมัครเปนนักศึกษาใหม 

 

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
องคประกอบคุณภาพ หมายเลขหลักฐานและแหลงขอมูล 

1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1.เอกสารแผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัย ป 2548 
2. รายงานการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศกึษา 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษาทราบใน  ครั้งที่ 4 /2549 
4.รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่  21  / 2549 เดือนพฤศจิกายน  2549   
5.VCD ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  /  สาขาวิชา  
6. เอกสารปฐมนิเทศ 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.4.2) 
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ตัวบงชี้  3.5  การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท   ( โครงการติดตามการเรียนและใหคําปรึกษา  )  
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ

อักษร 
(2) มี (1) และม ีการดําเนินการตามแผน 
(3) มี (2) และมีการใหบริการ

หลากหลายกลุม  
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการ

ดําเนินการ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมิน

มาใช  ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินการ 

1. ฝายแนะแนวการศึกษาไดรับการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุน  
2. ในป2548-2549  นักแนะแนวการศึกษาสมัครใจใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ในวันจันทร-ศุกร 
ตั้งแต 08.30 -19.00 น. และวันเสาร  08.30-16.30 น.  มีผูโทรศัพทมาใชบริการรวม  5,136  ราย   
3. ฝายแนะแนวมีบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทหลากหลายกลุม ไดแกกลุมผูสนใจ กลุม       
นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษากลุมเปาหมาย   สําหรับกลุมเปาหมายในป 2548  มีจํานวน         
9,845 ราย สมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 2,401 คน ในปการศึกษา 2549 มีกลุมเปาหมาย
จํานวน  6,312 ราย ขณะนี้อยูระหวางการตอบรับการเขารวมโครงการ   (ไดรับ ณ วันที่ 10 พ.ย. 
2549  จํานวน  899 ราย )                       
4. จากการติดตามผลการดําเนินการ  โดยสงแบบสอบถามใหนักศึกษาในโครงการจํานวน     
2,401  คน  มีนักศึกษาตอบแบบ สอบถามกลบัมารวม  425  ฉบับ  สรุปไดวา  นักศึกษาพึงพอใจ
ในบริการในระดับมากขี้นไป  รอยละ  81.5   
5.  มีการนําปญหาและคําถามของนักศึกษามาประชุมรวมกันในการประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู  
ของฝายแนะแนวการศึกษา สัปดาหละ 1 ครั้ง  ที่ประชุมมีความเห็นใหปรับปรุง   การดําเนินการ 
ซึ่งไดดําเนินการแลวใน   2 ประเด็น  ไดแก  ปรับปรุงแบบฟอรมบันทึก   การใหคําปรึกษาเพื่อ 
ใหสามารถบันทึกประเด็นที่นักศึกษาติดตอขอคําปรึกษาไดมากขึ้น  และ พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานแนะแนวขึน้เพื่อนํามาใชเปนฐานขอมูล ในการสืบคนประวัตินักศึกษา และประวัติการให         
คําปรึกษา 

5 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งแนวทางเสริม/แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 1. ไดรับการสนับสนุนอุปกรณในการ

ทํางานจากมหาวิทยาลัย 
2. สงจดหมายถึงตัวนักศึกษาโดยตรงให
มากขึ้น 
3.  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สามารถใหบริการไดทุกคน 
 

1. มหาวิทยาลัยควรเรงรัดกระบวนการ
จัดซื้อใหทันในตนปงบประมาณ 
2. สงจดหมายถึงตัวนักศึกษาใหเร็วขึ้น 
3. สนับสนุนนักแนะแนวการศึกษาไป   
อบรมความรูดานการใชคอมพิวเตอร     
มากขึ้น 
 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขหลักฐานและแหลงขอมูล 
การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท   1.เอกสารแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2548 

2.แบบฟอรมการรับโทรศัพทรายวัน / รายบุคคล 
3.รายงานการประชุม  15 นาทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการใหคําปรึกษาใน COMPUTER 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.5.2) 
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ตัวบงชี้ 3.6         การใหคําปรึกษาหรือแนะแนวเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา(สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ”แนะแนวการศึกษา” บน www.stou.ac.th ) 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา ปนี้ เปาหมายใน
ปตอไป 

(1) มีแผนงานการใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลาย
ลักษณอักษร 

(2) มี (1) + มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและ   
แผนงาน 

(3) มี (2) + มีการนําเสนอเนื้อหาสาระในการใหบริการ
แนะแนวการศึกษาที่หลากหลาย 

(4) มี (3) + มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการและรายงาน
ผล  

(5) มี (4) + มีการนําขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนา 

1. มีแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมีการประชาสัมพันธให 
นักศึกษาทราบ ทางสื่อ    www.stou.ac.th     เอกสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
วีซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
3. มีเนื้อหาสาระเพื่อการบริการแนะแนวการศึกษา ไดแก  กิจกรรมแนะแนว     
การศึกษาตาง ๆ  บทความแนะแนวการศึกษา  ขาวสําหรับนักศึกษา  ทุนการศึกษา 
เปนตน 

4 4 4.5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หัวขอ “แนะแนวการศึกษา” อยู
ในหัวเรื่อง“บริการการศึกษา” ซึ่ง
นักศึกษาจะตองเลือก Dropbox   
ถึง 2 ระดับ จึงจะเขาถึงหัวขอได 

1.  ขอใหคณะทํางาน
อินเทอรเน็ต ของ
มหาวิทยาลัย  จัดทํา Sitemap 
เพื่อแสดงหัวขอ 
เพิ่มเติม 

1. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบในสื่อ
ตาง ๆ ฝายแนะแนวการศึกษา และสื่อ ของ
มหาวิทยาลัย 

1. ขอใหคณะทํางานอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 
จัดทํา Sitemap ที่เกี่ยวกับการบริการนักศึกษา ให  
ชัดเจน  เพื่อแสดงหัวขอเพิ่มเติม 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

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

2. ตัวอยางหนารายการ Webpage ของฝายแนะแนวการศึกษา url : 
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/   ซึ่งจะมี Link ไปยังหนารายการตางๆของ
ฝายแนะแนวการศึกษา และหนารายการหลักของมหาวิทยาลัย 
4.  สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ ศูนยรวมสถิติเว็บไทย 
 http://truehits net และ www.webstats4you.com  

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.6.2) 
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ตัวบงชี้ 3.7          การใหคําปรึกษาหรือแนะแนวการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา (การบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” และ  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝายแนะแนวการศึกษา co.esoffice@stou.ac.th  

 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา ปนี้ เปาหมายใน
ปตอไป 

(1) มีแผนงานการบริการใหคําปรึกษาผานกระดาน
สนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(2) มี (1) + การดําเนินการตอบคําถามผานกระดาน
สนทนาและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(3) มี (2) +การรวบรวมสถิติผูใชบริการ 
(4) มี (3) +การจําแนกประเด็นปญหาของนักศกึษาที่ใช

บริการ และสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(5) มี (4)+มีการนําประเด็นปญหามาปรับปรุงแกไข

อยางตอเนื่อง 

1. มีแผนงานการบริการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนาและไปรษณีย 
อิเล็ก ทรอนกิส ตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
2. มีการตอบคําถามผานกระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”  และไปรษณีย 
อิเล็ก ทรอนิกส เปนประจํา ในวัน-เวลาราชการ 
3. มีการรวบรวมสถิติผูใชบริการราย ใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนา “คุยกับ
นักแนะแนว”  ทั้งป จํานวน 1,098  ราย  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ประมาณ
เฉลี่ยเดือนละ 25  ราย ทั้งป จํานวน 287  ราย 
4.  มีการจําแนกประเด็นปญหา  และสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเชนสํานัก
ทะเบียนและวัดผล และสาขาวิชา 
5. มีการนําประเด็นปญหาไปจัดทําคูมือคําถาม แนวตอบนักศึกษาใหม สําหรับ
วิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

4 5 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 
 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ตองใชเวลามากในการบริหารจัดการ
กับกระทูคําถาม (Spam Question) ที่เขา
มาในกระดานสนทนาและกลอง           
จดหมาย 

1. พัฒนาบุคลากรของฝายแนะแนว
การศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการ
จัดการกับคําถาม (Spam Question) 

1. มีการตอบคําถามของนักศึกษาและ
การใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 

1. ควรมีระบบฐานขอมลู แนวทางการตอบ
ปญหา เพื่อชวยใหการตอบปญหารวดเร็วขึ้น 
2. ควบคุมดูแลการใหบริการแกนักศึกษาให
เปนไปอยางตอเนื่อง  รวดเร็ว  

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
1. การบริการการใหคําปรึกษาผานกระดานสนทนา 
“คุยกับนักแนะแนว”  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของ
ฝายแนะแนวการศึกษา  e-mail:    
co.esoffice@stou.ac.th 

1. (ตัวอยาง ) กระทูปญหากระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” (1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2549) 
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/webboard/  
2. (ตัวอยาง) จดหมายตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (1 ต.ค. 2548 - 30- ก.ย. 2549) 
3. สถิติการตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail:    co.esoffice@stou.ac.th (1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2549) 
4.  แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักบริการการศึกษา 
5.  คูมือคําถาม-แนวตอบนักศึกษาใหม 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.7.2) 
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ตวับงชี ้  3.8   การบรกิารแนะแนวผานรายการวิทยุกระจายเสียง และวทิยุโทรทัศน 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีแผนการดําเนินงานหรือตารางปฏิบัติงานให   
คําปรึกษาหรือแนะแนวการศึกษาเปนลายลักษณ
อักษร 

(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนงาน            
การดําเนินงานหรือตารางการปฏิบัติงานให         
คําปรึกษาหรือแนะแนวการศึกษา 

(3) มี (2) และมีชองทางการประชาสัมพันธการ
ใหบริการ 

(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน  
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชใน       

การปรับปรุงและพัฒนารายการ 
 

1. มีแผนการดําเนินงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน    
เพื่อการแนะแนวการศึกษาตามที่เสนอของบประมาณสนับสนุนจากกอง
แผนงานเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการดําเนินการตามแผนการผลิตรายการกระจายเสียง เพื่อการแนะแนว       
การศึกษา  จํานวน  2  ภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้น  12  รายการ และและวิทยุ   
โทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา  จํานวน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
50  รายการ   ดังนี้  
2.1 วิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่  2/2548  จํานวน  50  รายการ 
2.2 วิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่  1/2549  จํานวน  50  รายการ 
2.3 วิทยุโทรทัศน ภาคการศึกษาที่ 2/2548 จํานวน 6  รายการ 
2.4 วิทยุโทรทัศน ภาคการศึกษาที่ 1/2549  จํานวน  6  รายการ 
ทั้งนี้  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  ทั้งหมด  12  รายการ สามารถผลิตให
ทันตามกําหนดเวลาการออกอากาศ 

3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบและติดตามรับชมรายการ  ดังนี้ 
3.1 Web Site www.stou.ac.th 
3.2 ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเพื่อ           

การแนะแนวการศึกษา 

4.5 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

3.3 พิธีการรายการประชาสัมพันธในชวงเวลาของรายการนี้กําลังออกอากาศ 
4. มีการประเมินผลการผลิตรายการ  ดังนี้ 

4.1 รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวการศึกษา  มีการประเมิน       
คุณภาพของรายการที่ผลิตโดยดูจากประเด็นเนื้อหาของรายการใหมี   
ความสอดคลองกับกิจกรรมของนักศึกษา  ซึ่งจําเปนไปตามชวงเวลาของ
ปฏิทินการศึกษา โดยตรวจสอบไดจากประเด็นรายการที่สงใหผูผลิต     
รายการ  และการประเมินจากผูฟงรายการโทรศัพทเขามาสอบถามปญหา
หมายเลข 0-2503-4156, 0-2504-7355 หรือแสดงความคิดเห็นมายัง        
รายการ 

4.2 รายการวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา  มีการประเมินผล       
คุณภาพการผลิตรายการ ไดแก ภาพ แสง  เสียง และอื่น ๆ โดยผูตรวจสอบ
รายการของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา และแจงผลการประเมินรายการ
เปนลายลักษณอักษร  และการประเมินเนื้อหา/ประเด็นรายการโดยใหมี
ความสอดคลองกับกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งจะเปนไปตามชวงเวลาของ
ปฏิทินการศึกษาโดยตรวจสอบไดจากประเด็นรายการที่สงใหผูผลิต      
รายการ 

5. มีการนําผลการประเมินรายการมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต      
รายการ 
5.1 รายการวิทยุกระจายเสียง  การนําประเด็นรายการที่ไดผลิตออกอากาศแลว

มาตรวจสอบ เพื่อไมใหรายการที่จะผลิตใหมมีประเด็นซ้ํากัน และใน
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

ชวงหนึ่งของรายการคือชวงการสัมภาษณบัณฑิต มสธ. จะปรับเปลี่ยน
บัณฑิตใหครบทั้ง  12  สาขาวิชา และอาชีพของบัณฑิตแตละคนจะตอง
แตกตางไมซ้ํากัน 

5.2 รายการวิทยุโทรทัศน  การจัดประชุมผูรับผิดชอบรายการและนํารายการที่
ผลิตและออกอากาศแลว  มาดู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให
ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ  ไดแก  คุณภาพรายการทางดานภาพ แสง เสียง 
ประเด็น  รายการมีความเหมาะสม/นาสนใจหรือไม  และนําขอเสนอแนะ
ของผูชมรมรายการจากจดหมาย/ไปรษณียบัตรมาเปนขอมูลเพื่อกําหนด
เปนประเด็น/เนื้อหาของรายการในลําดับตอ ๆ  ไป 

  
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 1. เปนรายการสดนาสนใจ ชวนติดตาม 

2. ชองทางในการขอคําปรึกษาหรือใหการแนะแนวการศึกษาสามารถ
ทําไดทันที 

3. การจัดประเด็น/เนื้อหารายการสามารถกําหนดไดโดยใหตรงกับ
ชวงปฏิทินการศึกษา 

4. เปนชองทางหนึ่งขอมลูเนื้อหาของนักศึกษาที่จะไดรับความรูที่
เกี่ยวของกับนักศึกษา  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียน อันจะทําให
การเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถประสบความสําเร็จได 

1. ควรหาวิธีการเชิญชวนหรือดึงดูดใหคนฟง
สนใจและดิดตามรับฟงรายการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2. ใหนักศึกษาโทรศัพทเขามาพูดคุยใน      
รายการในเวลาที่ออกอากาศ 

3. หนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ ติดตามและ
ประเมินผลการรับชมรมรายการควรทํา
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
5.    ประเด็น/เนื้อหาของรายการมีความหลากหลายและครอบคลุม

ปรึกษาแนะแนวในทุกดาน ไดแก แนะแนวการศึกษา อาชีพ 
อารมณ และสังคมในการทํางานการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี 

 
4. การติดตามประเมินผลการรับชมควรทําทุก

รายการ 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
เพื่อการแนะแนวการศึกษา  (แบบปฏิสัมพันธ) 

1. แผนการผลติรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
ภาคการศึกษาที่ 2/2548 และภาคการศึกษาที่ 1/2549 
2.  ตัวอยางประเด็นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษาภาคการศึกษาที่ 
2/2548 
3. ตัวอยางบทรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
4. ตัวอยางตารางออกอากาศวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
5. ตัวอยาง  CD รายการวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่ 1/2549 และVCD รายการวิทยุโทรทัศน 
6. ปฏิทินการศึกษา 
7. เอกสารการประเมินรายการ 
 

 (เอกสารหมายเลข  EDS 3.8.2) 
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ตัวบงชี้    3.9    การบริการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมายใน
ปตอไป 

(1) มีแผนการดาํเนินงานทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา 

(2) มี (1) และมกีารดําเนินงานจัดสรรทุน       
การศึกษาสําหรับนักศึกษาที่หลากหลาย 

(3) มี (2) และมชีองทางการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  

(4) มี (3) และมกีารประเมินผลการ
ดําเนินงานทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

(5) มี (4) และมกีารนําผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงและพฒันาการ
ดําเนินงานทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

1. มีการจัดทําแผน และคูมอืการดําเนินงานทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 
2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ เชน  
   2.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  9 ทุน 
   2.2 ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  12 ทุน 
   2.3 ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน  126 ทุน 
   2.4 ทุนสนับสนุนการศึกษาแกลูกผูมีรายไดนอย 10 ทุน 
3. มีชองทางการประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา เชน แผน
พับทุนการศึกษา  ขอความประชาสัมพันธทางหนาเว็ปไซต ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุนการศึกษา เชน ทุนโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจากผลการประเมิน จํานวน 75 ราย พบวา 
          (1) การประสานงานติดตอระหวางเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับมาก 44 ราย และมากที่สุด 24 ราย 
         (2) ความสะดวก และรวดเร็วในการดําเนินการสงมอบทุนใหแกนักศกึษา       มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 41 ราย และมากที่สุด 21 ราย   
         (3)  ความอาใจใสของเจาหนาที่กรณีมีปญหาเกิดขึ้น มีความพึงพอใจระดับมาก 31 ราย และ
มากที่สุด 34 ราย 
         (4) กิริยา มารยาทในการใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจระดับมาก    38 ราย และมาก

- 4 5 
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ที่สุด 31  ราย 
ผลการวิเคราะหจุดออน / จุดแข็ง และแนวทางเสริม / แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สําหรับทุนการศึกษาโครงการของ
รัฐบาลขอมูลของผูไดรับทุน ที่
มหาวิทยาลัยไดรับแจงมีเพียงชื่อ-สกุล
เทานั้น ซึ่งบางครั้งไมชัดเจน และเขียน
ไมถูกตอง การจะทราบเลขที่บัญชี
ธนาคารจะตองประสานงานขอขอมูล
จากสํานักทะเบียนและวัดผล กรณีที่ชื่อ-
สกุลเขียนผิดก็จะไมสามารถตรวจสอบที่
อยูและติดตอกับนักศึกษาได  

1. สกอ.ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบ
โครงการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง     
และชัดเจนเพียงพอกับสถานศกึษา     
ตาง   ๆ โดยหลังเสร็จสิ้น  โครงการ 
(ภาคการศึกษาที่ 1/2549) ควรมีการ
จัดทําปญหา และอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเพื่อแจง สกอ. ไดรับทราบ 
และ   เพื่อเปนประโยชนสําหรับการหา
แนวทางการแกไขตอไปในโครงการ
อื่นๆ 

1.  มีการประชาสัมพันธเรื่องของทุนการศึกษาที่
หลากหลาย 

1.  มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบลวงหนาเพื่อใหนักศึกษามีเวลา
สําหรับการเตรียมหลักฐาน  

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 1. แผนการดําเนินงาน และคูมอืการดําเนินงานทุนการศึกษา 

2. แฟมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับทุน  
3. ประกาศผลผูไดรับทุน 
4. แผนพับทุนการศึกษา 
5. แบบประเมินผลการรับทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน 
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.9.2) 
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ตวับงชี ้3.10  โครงการแนะแนวนัดหมาย                      
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการเปน

ลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนงานการ

ดําเนินงานโครงการ   
(3) มี (2) และมีชองทางการประชาสัมพันธให

นักศึกษาเขารวมโครงการหลายชองทาง 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ทุกปงบประมาณ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการโครงการ 

     โครงการแนะแนวนัดหมายเปนการจัดบริการแนะแนวการศึกษาใหแกนักศึกษาชั้นป   
ที่  1  ที่ใชวุฒิการศึกษาระดับ  ม.  3  ม.  6  ปวช. และ ปวส. ในการสมัครเรียน มสธ. เปน
การใหความรูและฝกทักษะทางการเรียน 4 ทักษะ ไดแก การอานเอกสารการสอน การจด
บันทึก การทําขอสอบปรนัย และอัตนัย ผลการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน ไดแก 
1. มีแผนการดําเนินงานจัดโครงการแนะแนวนัดหมายตามที่เสนอของบประมาณ

สนับสนุนจากกองแผนงานเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการจัดกิจกรรมโครงการ  ดังนี้ 

2.1 ภาคการศึกษาที่  2/2548  จัดกิจกรรมจํานวน  10  จังหวัด มีนักศึกษาเขารวม      
กิจกรรม จํานวน  451  คน 

2.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2549 จัดกิจกรรม จํานวน  20  จังหวัด มีนักศึกษาเขารวม        
กิจกรรม จํานวน  2,381  คน 

3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหลายชองทาง ไดแก  สงจดหมายถึง
ตัวนักศึกษา ประชาสัมพันธผานรายการวิทยุกระจายเสียง Web casting  และผาน 
www.stou.ac.th  โดยใหนักศึกษาแสดงความจํานงการเขารวมกิจกรรมผานทาง        
จดหมาย โทรศัพท  E-mail  และกระดานสนทนา 

5 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
 
 
4. มีการประเมินผลโครงการทุกภาคการศึกษา ผลการประเมินไดแก 

4.1 ภาคการศึกษาที่  2/2548  นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจจากการบรรยายของ
วิทยากรในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.6  และนักศึกษาไดรับ   
ความพึงพอใจตอโครงการฯ โดยภาพรวมในระดับมากและมากที่สุด คิดเปน  
รอยละ 94.7 

4.2 ภาคการศึกษาที่  1/2549  นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจจากการบรรยายของ
วิทยากรในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.8 และนักศึกษาไดรับความ
พึงพอใจตอโครงการฯ โดยภาพรวมในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
96.3 

5. ฝายแนะแนวไดจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางานฝายแนะแนวการศึกษา        
โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปรับปรุงโดยไดดําเนินการ
ปรับปรุง ดังนี้ 
5.1 มีการเพิ่มชองทางประชาสัมพันธมากขึ้น 
5.2 นําเอกสารประกอบการบรรยายขึ้น Web ฝายแนะแนวการศึกษา 
5.3 มีการจัดทําแผนใสสีสําหรับวิทยากร  กรณีที่ไมสามารถใช Power point ได 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 1. มีการสงจดหมายถึงตัวนักศึกษา 

2. นักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะ
ที่ไดรับไปใชในการเรียนได 
3. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นในแตละป 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขา
รวมโครงการมากขึ้น 
2.  ควรติดตามผลการสอบของนักศึกษา 
3.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเพิ่มจํานวน
วิทยากร กรณีมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ในแตละจังหวัดมากกวา 100  คน เพื่อ  
ประสิทธิภาพความรูความเขาใจสําหรับ
นักศึกษา 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขหลักฐานและแหลงขอมูล 
โครงการแนะแนวนัดหมาย 1. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ป  2548 

2. รายงานสรุปโครงการแนะแนวนัดหมาย 
 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.10.2) 
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ตวับงชี ้ 3.11  โครงการเสริมสรางศักยภาพการศกึษาดวยตนเองในระบบการศกึษาทางไกล                      
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง                                                    

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการเปน

ลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนงานการ

ดําเนินงานโครงการ   
(3) มี (2) และมีชองทางการประชาสัมพันธให

นักศึกษาเขารวมโครงการหลายชองทาง 
(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ทุกปงบประมาณ 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการโครงการ 

     โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล เปน   
โครงการที่จัดใหแกนักศึกษาชั้นปที่  2  เปนการแนะแนวเปนกลุม โดยใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลางกิจกรรมที่จัดใหไดแก  การวิเคราะหสภาพปญหาทางการเรียน การศึกษากรณี
ตัวอยางจากบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จ  การสรางความมั่นใจในการศึกษาดวยตนเอง 
การพัฒนาความจํา ผลการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน ไดแก 
1. มีแผนการดําเนินงานจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบ

การศึกษาทางไกลตามที่เสนองบประมาณสนับสนุนจากกองแผนงานเปนลายลักษณ
อักษร 

2. มีการจัดกิจกรรมโครงการ  ดังนี้ 
2.1 ภาคการศึกษาที่ 2548  จัดกิจกรรมจํานวน  10  จังหวัด มีนักศึกษาเขารวม           

กิจกรรม จํานวน  427  คน 
2.2 ภาคการศึกษาที่  2549 จัดกิจกรรม จํานวน  10  จังหวัด มีนักศึกษาเขารวม         

กิจกรรม จํานวน  382  คน 
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหลายชองทาง ไดแก  สงจดหมายถึง

ตัวนักศึกษา ประชาสัมพันธผานรายการวิทยุกระจายเสียง Web casting  และผาน 

5 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
www.stou.ac.th  โดยใหนักศึกษาแสดงความจํานงการเขารวมกิจกรรมผานทาง
จดหมาย โทรศัพท  E-mail  และกระดานสนทนา 

4. มีการประเมินผลโครงการทุกภาคการศึกษา ผลการประเมินไดแก 
4.1 ปงบประมาณ 2548 นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวมในระดับ

มากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.5 
4.2 ปงบประมาณ 2549 นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวมในระดับ

มากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.9 
5. ฝายแนะแนวไดจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางานฝายแนะแนวการศึกษา         

โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปรับปรุง โดยไดดําเนินการ
ปรับปรุงดังตอไปนี้ 
5.1 ไดสํารวจความตองการของนกัศึกษาวาตองการเสริมสรางศักยภาพดานใด        

เพิ่มเติม โดยไดสํารวจความตองการเพิ่มเติมในดาน 
- การวางแผนการลงทะเบียนเรียนจนสําเร็จการศึกษา 
- การใหบริการความชวยเหลือแกนักศึกษากรณีสอบไมผาน 
- การเตรียมความพรอมกอนเขารับการอบรมประสบการณวิชาชีพ 
- เทคนิคการนําเสนอตอที่ประชุม 
- การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง 
- ความรูเกี่ยวกับการขอจบและสําเร็จการศึกษา 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 1. มีการสงจดหมายถึงตัวนักศึกษา 

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการจะมี   
ความมั่นใจที่เรียนใหสําเร็จมากขึ้น 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขา
รวมโครงการมากขึ้น 
2.  การติดตามผลการสอบของนักศึกษา 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขหลักฐานและแหลงขอมูล 
โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 1. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยป  2548 

2. รายงานสรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.11.2) 
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ตวับงชี ้  3.12       โครงการบณัฑิตอาสา 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีแผนการดําเนินงานหรือตารางปฏิบัติงานให    
คําปรึกษาหรือแนะแนวการศึกษาเปนลายลักษณ
อักษร 

(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนงานการ
ดําเนินงานโครงการ 

(3) มี (2) และมีการประชาสัมพันธโครงการตาม
ชองทางที่หลากหลาย 

(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน    
โครงการทุกครั้งที่จัดกิจกรรม 

(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. มีแผนการดําเนินงานการฝกอบรมโครงการโครงการบัณฑิตอาสาตามที่เสนอ
ของบประมาณสนับสนุนจากกองแผนงานเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการดําเนินงานตามแผนการโครงการ  ดังนี้ 
2.1 มีการจัดทําฐานขอมูลบัณฑิต 
2.2 ประชุมการทํางานเพื่อกําหนดรูปแบบ/วิธีการการจัดฝกอบรม 
2.3 สงจดหมายเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ 
2.4 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.5 จัดทําสื่อประกอบการบรรยายของวิทยากร 
2.6 ดําเนินการจัดฝกอบรมบัณฑิตอาสาสาขาวิชานิติศาสตร 1 ครั้ง 1 แหง      

ในวันที่  2-3  กันยายน  2549  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. มีการจัดสงจดหมายเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการถึงตัวและประชาสัมพันธผาน

รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
4. มีการประเมินผลโครงการทุกปการศึกษาโดยประเมินผลจากบัณฑิตผูขารับ

การฝกอบรม และวิทยากรผูฝกอบรม 
5. มีการนําผลการประเมินเสนอตอคณะทํางานโครงการบัณฑิตอาสา  ทั้งนี้    

คณะทํางานไดใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปรับปรุงวิธีการจัดฝกอบรม 

4 4 5 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. จํานวนบัณฑิตตอบรับเขารวมอบรมมี

จํานวนมากแตวันอบรมติดภาระงานทํา
ใหบัณฑิตเขารวมฝกอบรมมีจํานวน
นอย 

2. บัณฑิตยังไมไดทําหนาที่สอนนักศึกษา
รุนนอง 

3. จํานวนชั่วโมงฝกอบรมแตละวิชานอย 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธใหบัณฑิต
เขารวมโครงการมากขึ้น 

2. ใหบัณฑิตอาสาไดมีโอกาสฝก
ปฏิบัติการสอนแกนักศึกษารุน
นอง 

3. หลักสูตรการฝกอบรมควรเปน         
2-3  ครั้ง 

1. บัณฑิตอาสาที่มีความสามารถในการ
ถายทอดเนื้อหา/สอน/ใหคําปรึกษา
จะชวยลดปญหาการลาออกกลางคัน
ได 

2. บัณฑิตอาสาเปนผูมีประสบการณมา
กอนเขาใจปญหาของนักศึกษาไดดี 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธใหบัณฑิต
อาสาเขารวมโครงการมากขึ้น 

2. เปดโอกาสใหบัณฑิตอาสามี
ประสบการณในการสอนมากขึ้น 

3. สาขาวิชาใหความสําคัญกับโครงการ
นี้ 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
โครงการบัณฑิตอาสา 1. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ป  2549 

2. จดหมายเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ 
3. เอกสารการดําเนินโครงการบัณฑิตอาสา 
4. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
5. รายงานสรุปการจัดโครงการ 
6. แบบฟอรมประเด็นรายการ 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.12.2) 
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ตัวบงชี้  3.13    การบริการการศึกษาวิชาทหาร 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา 
ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานดาํเนินการเปนลาย

ลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค

และแผนงานการใหบริการการศึกษาวิชาทหาร 
(3) มี (2) มีการประชาสัมพันธการรับสมัครและ  

สงใบสมัครหลายชองทาง 
(4) มี (3) มีนักศึกษาเขารับการเรียนฝกนักศึกษา

วิชาทหารทั้งสวนกลางและภมูิลําเนาของ      
นักศึกษา 

(5) มี (4) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
การศึกษาวิชาทหาร 

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 ทางโทรศัพท 
2.2 จดหมายไปรษณียและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.3 ติดตอดวยตนเองที่ฝายกิจการนักศึกษา และศนูยวิทยพัฒนา มสธ.  10  แหง 

3. มีนักศึกษาเขารวมการฝกนักศึกษาวิชาทหารทั้งสวนกลางและภูมิลําเนา 
4. สรุปผลการสมัครการเขาเรียนและการยายไปภูมิลําเนา 
5. การเยี่ยมชมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

4 4.5 5 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

73

ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นักศึกษาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชาทํา
ใหเลยกําหนดการสมัครเรียนนักศึกษาวิชา
ทหาร 

1. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น 
 

มีระบบสามารถไปเรียนตามภูมิลําเนาของ 
นักศึกษาได 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
นักศึกษาวิชาทหาร 1. ใบสมัคร 

2. บัญชีรายชื่อนักศึกษาป  2548 
3. หลักฐานการฝากนักศึกษา 
4. บันทึกการสงรายชื่อ 
5. แบบสอบถาม/รูปภาพ 

(เอกสารหมายเลข EDS 3.13.2) 
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ตัวบงชี้  3.14  การบริการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา 
ปนี้ เปาหมายในป

ตอไป 
(1) มีระเบียบการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 
(2) มี (1)  มีการประชุมผูนําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง 
(3) มี (2)  การบริหารและจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี

คณาจารยที่ปรึกษากํากับดูแลและใหคําปรึกษา 
(4) มี (3)  มีเอกสารประกอบการสัมมนาผูนําชมรมนักศึกษา 
(5) มี (4) มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

1. แผนปฏิบัติการประจําป และมีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาจังหวัดละ           
1  ชมรม ดําเนินการภายใตขอบังคับชมรมนักศึกษา 

2. มีการประชุมผูนําชมรมนักศึกษาปละ 1 ครั้ง 
3. มีการบริหารและจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยมีอาจารยที่ปรึกษากํากับ       

ดูแลและใหคําปรึกษา 
4. มีนักศึกษาและอาจารยเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 
5. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

5 5 5 

 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

- 
 
 
 

 
- 

 
การจัดทําแผน 

 
- 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
การบริการการจัดกิจกรรมนักศึกษา 1. หนังสือรับรองการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 

2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาปฏิบัติงานประจํา 
3. ภาพถาย 
4. โครงการกิจกรรมของชมรมฯ   
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารประกอบการสัมมนาผูนํา 
7. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมสัมมนา 

(เอกสารหมายเลข EDS 3.14.2) 
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ตัวบงชี้  3.15  การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) มีชองทางการใหบริการรับสมัคร

นักกีฬาที่หลากหลาย 
(4) มี (3) มีคูมือกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา   

ธิราช 
(5) มี (4) มีการประเมินผลการดําเนินงานกีฬา

มหาวิทยาลัย 

1. มีแผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย ประจําป  2548 
2. การดําเนินงานตามแผนงานไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.1 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
2.2 จัดทําใบสมัครและประชาสัมพันธรับสมัครนักกีฬาเพื่อเขารวมคัดเลือกตัว

เปนนักกีฬามหาวิทยาลัย 
2.3 รวบรวมใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัคร 
2.4 ขอขอมูลผลการศึกษา และจํานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่  1/2548 
2.5 คัดเลือกใบสมัครแตละชนิดกีฬาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนด 
2.6 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่มี

คุณสมบัติตามที่กําหนดและมีสถิติการแขงขนัอยูในเกณฑที่ดีเขารวมคัดเลือก
ตัวเพื่อเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

2.7 จัดประชุมพิจารณาชนิดกีฬาที่จะสงเขารวมการแขงขัน 
2.8 แสดงความจํานงชนิดกีฬาที่จะสงเขารวมการแขงขัน 
2.9 ติดตอนักกีฬาและสถานที่คัดเลือกตัวนักกีฬา 
2.10 ทําการคัดเลือกตัวนักกีฬามหาวิทยาลัย 
2.11 ประกาศรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัยทางเว็บไซตและติดตอนักกีฬาโดยตรง 
2.12 บันทึกขอมูลนักกีฬาและเจาหนาที่ลงระบบคอมพิวเตอรของ  ก.ก.ม.ท 
 

เริ่ม
โครงการ 

5 5 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่ผาน

มา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
2.13 รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกของนักกฬีาและเจาหนาที่สง 

ก.ก.ม.ท. 
2.14 ทําการฝกซอมนักกีฬาแตละชนิดตามคูมือกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา      

ธิราช 
2.15 นํานักกีฬาเขาแขงขันรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม 

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

4. จัดทําคูมือกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและจัดทําคูมือ  
4.2 จัดสงคูมือกีฬาการใหนักกีฬา 

5. ประเมินผลการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน
กีฬามหาวิทยาลัย 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ลักษณะการศึกษาทางไกลไม
เหมาะสมทําใหขอจํากัด เชน อายุ 
เวลา การรวมตัว การฝกซอม 
ประสบการณการแขงขัน 

2. ยังไมมีระเบียบคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย 

1. นํานักกีฬาเขาแขงขันตามโปรแกรมแขงขนักบัหนวยงานตาง ๆ  
2. จัดใหมีการคัดเลือกตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยในแตละศูนยวิทย

พัฒนาและคัดเลือกรอบสุดทายที่มหาวิทยาลัย 
3. จัดรูปแบบการฝกซอมนักกีฬาทางไกลกับผูฝกสอนในพื้นที่ 
4. จัดทําระเบียบคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย 

1. สามารถเขารวมการ
แขงขันไดตามความ
ตองการของนกัศึกษา 

 

1. ควรเสนอใหมีการปรับเปลี่ยน
ดานอายุ ผูเขารวมแขงขันเพื่อ
เปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวม
ไดอยางทั่วถึง 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงอางอิง 
การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่  33  “ศาลายาเกมส” 
 

1. แผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
2. สําเนาเว็บไซตการประชาสัมพันธรับสมัคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย 
4. สําเนาหนังสือการประสานงานขอตรวจสอบผลการเรียน และขอเอกสารประกอบการสมัครกับสํานักทะเบียนและวัดผล 
5. สําเนาหลักฐานการแสดงความจํานงชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 
6. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและคูมือกีฬา มสธ. 
7. คูมือกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. ผลการประเมินการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
9. สําเนาเว็ปไซตประมวลภาพการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยป  2548 
10. รายงานสรุปการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข EDS 3.15.2) 
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องคประกอบที ่6  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกสังคม 
ตัวบงชี้  6.1  การจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
(1) มีวัตถุประสงคและแผนงานการจัดบริการ

แนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. เปนลาย
ลักษณอักษร 

(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
และแผนงานการจัดบริการแนะแนว          
การศึกษาตอใน มสธ. 

(3) มี (2) และมีการบริการแนะแนวการศึกษาตอ
ใน มสธ. ที่หลากหลาย 

(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
แนะแนวการศึกษา 

(5) มี (4) และมีการนําผลมาปรับปรุง การ
จัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 

1. มีแผนการดําเนินงานจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ตามที่เสนอขอ         
งบประมาณสนับสนุนจากกองแผนงานเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานและ         
ผูสนใจขอรับบริการแนะแนวศึกษาตอใน มสธ. ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเขตพื้นที่
ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึง
กลุมเปาหมายพิเศษ คือ กลุมสถานประกอบการ พรอมบริการที่สงสื่อทั่วประเทศ 
โดยดําเนินการกับผูสนใจทั่วไปที่ยังไมไดเปนนักศึกษา มสธ. โดยมีการบริการ     
แนะแนวโดยวิทยากร บริการสื่อสิ่งพิมพ บริการแนะแนวผานชองทาง วิทยุโทรทัศน 
วิทยุกระจายเสียง และ www.stou.ac.th 

3. มีการใหบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. มี 3  รูปแบบ  ดังนี้ 
3.1 บริการแนะแนวการศึกษาโดยวิทยากรทั้งหมด 76 แหง มีรายละเอียด  ดังนี ้

3.1.1 โรงเรียน, หนวยงาน  54 แหง 
3.1.2 สถานประกอบการ  22 แหง 

3.2 บริการแนะแนวการศึกษาโดยวิธีสงสื่อสิ่งพิมพ  93  แหง 
3.2.1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง  10  ศูนย  13  แหง 
3.2.2 โรงเรียน, หนวยงาน  38  แหง 
3.2.3 สถานประกอบ 45 แหง 

4.8 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
3.3 บริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ผานรายการวิทยุโทรทัศน 

4. ผูรับบริการแนะแนวมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการแนะแนว        
การศึกษาตอใน มสธ. คิดเปนรอยละ 80 

5. มีการปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. โดยนําผลการดําเนินงาน
มาจัดทําสื่อสิ่งพิมพแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ในสถานประกอบโดยเฉพาะ 

ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - ใหขอมูลแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. กับกลุมสถานประกอบการ 
ทําใหมีผูสมัครเปนนักศึกษา มสธ. จํานวนมาก 

จัดทําคูมือสําหรับการแนะแนวในสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ 

หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 
องคประกอบคุณภาพ หมายเลขหลักฐานและแหลงขอมูล 

การจัดบริการแนะแนวการศึกษาในตอ มสธ. 1. แผนการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ประจําปการศึกษา  2549 
2. เอกสารขอรับบริการแนะแนวจากหนวยงานตาง ๆ  
3. การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ดูเอกสารหมายเลข EDS 3.9.2) 
4. เอกสารการสงสื่อสิ่งพิมพเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
5. คําสั่งการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ใหกับหนวยงานที่ติดตอขอรับบริการ 
6. คูมือสําหรับวิทยากร และสื่อตาง ๆ ในการใหบริการแนะแนวการศึกษา 
7. รายงานสรุปผลการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 

(เอกสารหมายเลข  EDS 6.1.2) 
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ตวับงชี ้ 6.2  การผลิตบทความแนะแนวผานสื่อสิ่งพิมพ 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมาย    

ในปตอไป 
(1) มีแผนการดําเนินงานตารางผลิตบทความ

แนะแนว 
(2) มี (1) และมีการดําเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) และมีการเผยแพรใหแกนักศึกษาและ  

ผูสนใจ 
(4) มี (3) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินมาใชใน

การพัฒนาการผลิตแผนพับแนะแนวเฉพาะ
เรื่อง 

1. มีแผนการผลิตบทความคอลัมน “แนะแนวในขาว มสธ.”  และแผนการผลิตแผนพับ
แนะแนวเฉพาะเรื่อง 

2. มีการเขียนบทความคอลัมนแนะแนวในขาว มสธ.  4  เรื่อง และแผนพับแนะแนว
เฉพาะเรื่องจํานวน  15  เรื่อง 

3. มีการจัดสงขาว มสธ. และแผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่องใหกับนักศึกษา ผูสนใจและ
หนวยงานตาง ๆ  

4. มีการจัดสงแบบประเมินแนบไปกับแผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่องใหแกหนวยงาน    
ตาง ๆ  และมีผลการประเมินตามเอกสาร 

5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงตามสิ่งที่ผูสนใจเสนอแนะเพิ่มขนาดของแผนพับและ
จํานวนพิมพเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก  500  แผน  พิมพเปน  2  สี 

3 5 5 

ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ระยะเวลาออกขาว มสธ. นาน 3 
เดือน/ฉบับ ทําใหมีบทความไดนอย 

2. มีจํานวนของการจัดทําแผนพับแตละ
เรื่องเพียง  1,000-1,500  แผน 

1. เพิ่มชองทางเผยแพรบทความแนะ
แนวแกนักศึกษาใหมากขึ้น 

2. เพิ่มชองทางเผยแพรแผนพับแนะแนว
เฉพาะเรื่องใหมากขึ้น 

1. สามารถจัดบริการแนะแนวผานสื่อที่
หลากหลาย เชน สิ่งพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
เว็บเพจ 

2. เปนชองทางการเผยแพรและบริการ
ทางวิชาการสูประชาชนและผูสนใจ 

1. นําบทความและแผนพับแนะแนว
เฉพาะเรื่องขึ้นบนหนาเว็บเพจ 
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หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินผล 

องคประกอบคุณภาพ หมายเลขหลักฐานและแหลงขอมูล 
การผลิตบทความแนะแนวผานสื่อสิ่งพิมพ 1. แผนการผลิตบทความคอลัมนแนะแนวในขาว มสธ. และแผนการผลิตแผนพับแนะ

แนวเฉพาะเรื่อง 
2. บทความแนะแนวในขาว มสธ. ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2548, มกราคม-มีนาคม  

2548 เมษายน 2548 และ กรกฎาคม-กันยายน 2548 
3. ตัวอยางเอกสารแผนพับ 15 เรื่อง 
4. รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจเอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง 

(เอกสารหมายเลข  EDS 6.2.2) 
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องคประกอบที ่8   การบริหารและการจัดการ 
ตวับงชี ้  8.1  แผนกลยุทธที่มีความเชือ่มโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีแผนกลยุทธเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) และมคีวามชัดเจนและเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) และมกีารดําเนินงานตามแผน

กลยุทธ 
(4) มี (3) และมกีารประเมินแผนกลยุทธ 
(5) มี (4) และมกีารนําผลการประเมินมา

ใชในการปรับปรุงแผนกลยุทธ 

1. มีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของป  2549 เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน    
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงานในโอกาสที่มีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานกับอธิการบดี  3  กลยุทธ  คือ 
1.1 กําหนดใหบุคลากรทุกคนตองไดรับการพัฒนาโดยการฝกอบรมสัมมนาดูงาน     

เขารวมประชุมอยางนอย  1  ครั้งตอป 
1.2 บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานซึ่งเปนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปและงานระบบคุณภาพของหนวยงาน ซึ่งมี  5  ระบบ คือ การจัดการ
ความรู การประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรม  5  ส  การบริหารความเสี่ยง  และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.3 การพัฒนาฐานขอมูลหรือสื่อเพื่อใชในการใหบริการการศึกษาทางไกลและ         
เพื่อการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปของสํานัก 

2. กลยุทธทั้ง 3 กลยุทธดังกลาว  มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
2.1 กลยุทธที่  1.1  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ มสธ. ขอ  8 
2.2 กลยุทธที่  1.2  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ มสธ. ขอ 5 
2.3 กลยุทธที่  1.3  สอดคลองกรับกรอบยุทธศาสตรของ มสธ. ขอ 9 

3.5 5 5 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

3. มีการดําเนินงานตามกลยุทธของหนวยงาน  ดังนี้ 
3.1 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อใหไดรับความรูและทักษะที่เกี่ยวของและเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ไดแก  การฝกอบรมดานคอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ 
และการวิจัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยสํานักคอมพิวเตอร  สํานักวิชาการ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนฝายดําเนินการฝกอบรมใหกับบุคลากร 

3.2 ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตามที่
เห็นสมควรวาควรพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพแกบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 

3.3 ในการดําเนินงานซึ่งเปนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป บุคลากรทุกคน
จะตองมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  นอกจากนี้
สํานักบริการการศึกษายังมีนโยบายมุงใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของสํานัก  ดังนั้น จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินงาน 5  งาน 
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนางานและบริหารงานของสํานัก  ซึ่งประกอบดวย  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานการจัดการความรู  กิจกรรม  5  ส  งานการ
ควบคุมภายใน  (การบริหารความเสี่ยง)  และงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
บุคลากรแตละคนจะพิจารณารวมเปนคณะทํางานในงานใดงานหนึ่งอยางนอยคน
ละ 1  งาน  ซึ่งไดมีการออกเปนคําสั่งของสํานักแตงตั้งคณะทํางานทุกงาน  และแต
ละคณะทํางานไดมีการประชุม/ดําเนินกิจกรรม    ในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  
โดยมีหัวหนาศูนย/ฝายและ     เลขานุการสํานัก กํากับ ดูแล การดําเนินงาน 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

3.4 สํานักบริการการศึกษาไดพัฒนาและขยายขอบเขตการจัดบริการการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งไดแก  การจัดสอนเสริมแบบเขม  
การจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการ  การใหบริการติดตามการเรียนและให
คําปรึกษา  การใหบริการเรื่องทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ  การพัฒนาระบบการ
จัดสงเอกสารและสื่อการศึกษา  การจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนานักศึกษา  รวมทั้ง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการใหบริการ        
การศึกษา  ซึ่งการพัฒนาและขยายขอบเขตการจัดบริการการศึกษา  ดังกลาวไดมี
การนําเอาเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมาใชเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวก  คลองตัว  และเปนชองทางสื่อสารแกผูใชบริการ  
โดยศูนยฝายตาง ๆ  ไดมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและสื่อเพื่อใชในการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 
- ฐานขอมลูนักศกึษาที่ขอรับทุน  กรอ. 
- ฐานขอมลูนักศกึษาพิการ 
- ฐานขอมลูนักศกึษาโครงการการใหบริการติดตามการเรียนและใหคําปรึกษา 
- ฐานขอมลูงานการเงิน 
- ฐานขอมลูพัสด ุครุภัณฑ 
- VCD  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/สาขาวิชา 
- สื่ออิเล็กทรอนกิส หัวขอแนะแนวการศึกษาบน www.stou.ac.th 
- CD รายการวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่  1/2549  และ VCD รายการวิทยุ
โทรทัศน 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ปที่ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

- VCD สอนเสริม 
4. มีการประเมินผลดําเนินงานตามกลยุทธโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนกลยุทธ  โดยแผนกลยุทธทั้ง               

3 กลยุทธดังกลาวขางตนไดจากการประเมินแผนกลยุทธเดิม (ป  2548) ซึ่งผูบริหาร
สํานักไดนําผลการสัมมนาและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคมาพจิารณา
กําหนดกลยุทธของสํานักในป  2549 

  
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - -  

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
แผนกลยุทธทีม่ีความเชื่อมโยงกับยทุธศาสตรมหาวิทยาลยั 1. เอกสารแบบ รป. กผ. 2/2549 

2. เอกสารแบบ รป. กผ. 4/2549 
3. เอกสารขอมูลการพัฒนาบุคลากรของสํานักบริการการศึกษา 
4. เอกสารคําสั่งสํานักบริการการศึกษาเรื่อง  แตงตั้งทีมงานในการดําเนินงาน  5  กิจกรรม 
5. เอกสารแสดงผลการดําเนินงานของคณะทํางานระบบคุณภาพ  5  กิจกรรม 

- การจัดการความรู 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
- การประกันคุณภาพ 
- กิจกรรม  5  ส 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

6. เอกสารการดําเนินงานเรื่อง  การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการเงิน ดานพัสดุ ครุภัณฑ 
7. ฐานขอมลูสารสนเทศของศูนย/ฝายตาง ๆ  
8. เอกสารผลการประเมินการดําเนินงานตามกลยุทธ 
9. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ  5  ป (พ.ศ.  2547-2551) 

(เอกสารหมายเลข EDS 8.1.1) 
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ตวับงชี ้  8.2  การบริหารและการจดัการที่เนนการมีสวนรวมโปรงใส  และตรวจสอบได 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

(1) มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวน
รวม 

(2) มี (1) และมกีารรับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากรในหนวยงาน 

(3) มี (2) และมกีารนําขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนมาใชเปนขอมูลประกอบการ
บริหารและการจัดการ 

(4) มี (3) และมกีารติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการหนวยงาน 

(5) มี (4) และมกีารนําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม  โดยมีทั้งการมีสวนรวมของบุคลากร
ภายใน  และการมีสวนรวมของบุคลากรภายนอก  ซึ่งกลไกในการมีสวนรวมมีดังนี้ 
1.1 กลไกในการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสํานัก  ประกอบดวย 
• มีคณะบุคคลซึง่ประกอบดวยผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก หัวหนา

ศูนย/ฝาย  เลขานุการสํานัก และหัวหนางาน เรียกวาที่ประชุมผูบริหารสํานัก
รวมกันระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  ในการพัฒนาการดําเนินงาน
และแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีการ
ประชุมผูบริหารสํานัก รวม  6 ครั้ง 

• ในระดับศูนย/ฝายจะมีการประชุมบุคลากรภายในศูนย/ฝายเพื่อใหมีสวนรวมใน
การพิจารณาและดําเนินการงานของศูนย/ฝาย 

• มีการจัดทําประกาศของสํานักกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานระบบคุณภาพของสาํนักคนละอยางนอย  1  ระบบ ซึ่งระบบคุณภาพ
ของสํานัก ประกอบดวย  ระบบการจัดการความรู  การประกันคุณภาพ
การศึกษา กิจกรรม  5  ส การบริหารความเสี่ยง  และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.2 กลไกในการมีสวนรวมของบุคลากรภายนอก ประกอบดวย 
• มีคณะบุคคลซึง่ประกอบดวย ผูบริหารสํานัก ผูบริหารจากภายนอกสํานัก

4.8 5 5 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

89

ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

เรียกวา  คณะกรรมการประจําสํานัก มีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยชวย
พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสํานัก ซึ่งในระบบการ
ดําเนินงานนี้สํานักไดเสนอเรื่องการเลือกผูแทนจากสภาวิชาการเปนกรรมการ
ประจําสํานักบริการการศึกษา จํานวน  1  ราย  พรอมกับไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก    จํานวน   3  ครั้ง 

• หนวยงานภายนอกสํานัก/มหาวิทยาลัยซึ่งเปนเครือขายการดําเนินงานของสํานัก
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยการเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานตาง  ๆ  ไดแก    การจัดประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาชมรม
นักศึกษาและผูนําชมรมนักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาผูอํานวยการ/รอง          
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ของศูนยบริการการศึกษา มสธ. 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของบคุลากรในหนวยงานในชองทางการประชุมตาง ๆ  
ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากรายบุคคล 

3. มีการนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการ  
ตัวอยางเชน   
3.1 ฝายกิจการนักศึกษาไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักไปจัดทํา

รางประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการแตงกายของนักศึกษา   
3.2 ฝายแนะแนวการศึกษาไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักมา

กําหนดรูปแบบวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ซึ่งตางไปจากเดิมที่เคยกําหนด
กลาวคือ  กําหนดจัดปฐมนิเทศในตางจังหวัดกอนการจัดในสวนกลาง 
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ผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา ปนี้ เปาหมาย 
ในปตอไป 

4. มีการตรวจสอบและติดตามผลการบริหารและการจัดการของสํานักอยางตอเนื่อง
โดยการ 

- จัดประชุมศูนย/ฝาย ประชุมผูบริหารสํานักและประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานัก  เพื่อใหหัวหนาศูนย/ฝายติดตามการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน            
ผูอํานวยการสํานักติดตามการดําเนินงานของศูนย/ฝาย  และคณะกรรมการ
ประจําสํานัก  ติดตามการ ดําเนินงานของสํานัก 

- ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณของงาน/กิจกรรม ตาง ๆ  จาก
การรายงานการใชจายงบประมาณของกองคลงัเปนประจําทุกเดือน เพื่อให
การใชจายงบประมาณของแตละงาน/      กิจกรรมเปนไปอยางถูกตอง 

5. มีการนําผลการประเมินที่เปนขอเสนอแนะของคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (เมื่อรอบการดําเนินงานระหวางตุลาคม 2547-30  กันยายน  2548)  มา
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก  อาทิ 
5.1 ทบทวนและปรับวิสัยทัศน พันธกิจ  และวัตถุประสงค ของหนวยงานใหมีความ

สอดคลองกัน 
5.2 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนดไว 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  - บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการทั้งในสวนที่ เปนงานในความ
รับผิดชอบตามสายงานและงานที่
ตนเองสนใจคืองานระบบคุณภาพของ
สํานักทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่
ดีภายในหนวยงาน 

- มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน
ภายในศูนย/ฝายใหหัวหนาศูนย/ฝาย
และเลขานุการสํานักรับผิดชอบควบคุม
กํากับดูแล และแกไขปญหา 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวม โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

8.2.1 เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
8.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
8.2.3 เอกสารการประชุมผูบริหารสํานักบริการการศึกษา 
8.2.4 หลักฐานการจองการใชหองประชุมเพื่อประชุมศูนย/ฝาย  หรือรายงานการประชุมของศูนย/ฝาย 
8.2.5 เอกสารคําสั่งสํานักบริการการศึกษาเรื่อง  แตงตั้งทีมงานในการดําเนินงาน  5  กิจกรรม 
8.2.6 เอกสารผลการประเมินการดําเนินงานตามกลยุทธ  

(เอกสารหมายเลข EDS 8.2.1) 
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ตัวบงชี้  8.3  ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนนุการบริหารและการจัดการ 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1) มีแผนการควบคุมภายในดานแผนการดําเนินงานหรือ

แผนปฏิบัติการดานการเงิน และดานการพัสดุ 
(2) มี (1) และมรีะบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและ

การควบคุมภายใน 
(3) มี (2) และมกีารดําเนินการควบคุมภายในของหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 
(4) มี (3) และมกีารติดตามและประเมินระบบการควบคุม

ภายใน 
(5) มี (4) และนาํผลการติดตาม และประเมินผลมาใชในการ

พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน 

1. แผนการควบคุมภายในดานแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
ดานการเงินและดานการพัสดุ 
1.1 ดานการดําเนินงาน 

1.1.1 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานของแตละงาน/กิจกรรม
ไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

1.1.2 มีการกําหนดแผนการจัดจางบุคลากร (ลูกจางชั่วคราว
รายวัน) เพื่อชวยในการดําเนินงานในแตละงาน/กิจกรรม 

1.1.3 กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของแตละงาน/
กิจกรรมทุก 3 เดือน  ในป 2548  และรายงานผลรอบ        
6  เดือน และ 9 เดือน ในป  2549 ซึ่งไดมีการรายงานผล
การดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน)    3  ครั้ง  
คือ   

- การดําเนินงานชวง ต.ค.-ธ.ค. 2548 
- การดําเนินงานชวง ม.ค.-มิ.ย. 2549 
- การดําเนินงานชวง ม.ค.-ก.ย. 2549 

1.2 ดานการเงิน 
1.2.1  กําหนดใหมีการตัดยอดการใชเงินกอนการขออนุมัติใช        

งบประมาณทุกครั้ง   

4 5 5 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

93

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
1.2.2  กําหนดใหมีการจัดทําสรุปการใชงบประมาณแลวรายงาน

ผลการใชงบประมาณเปนประจําทุกเดือน ซึ่งไดมีการ    
รายงานการใชงบประมาณรายเดือน จํานวน  12  ครั้ง 

1.2.3  กําหนดใหมีการตรวจสอบการใชงบประมาณจากการ
รายงานการตัดโอนเงินของกองคลังประจําทุกเดือน 

1.2.4 มีการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณ
กอนการดําเนินการ ไดแก การขออนุมัติโอนงบประมาณ
ขามโครงการ 

1.3 ดานพัสดุ 
1.3.1 มีการตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุครุภัณฑประจําปเพื่อ

ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑกอนสิน้ป 
1.3.2 มีการตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรกอนการขอ

อนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
2. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการควบคุมภายใน 

2.1 มีบัญชีบันทึกรายการตัดงบประมาณพรอมยอดเงินคงเหลือ 
2.2 มีระบบบันทึกขอมูลการใชงบประมาณสําหรับรายงานการใช

งบประมาณของแตละงาน/กิจกรรมประจํารายเดือนเพื่อใหมี
ขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ  เชน การ
โอนงบประมาณขามโครงการ  การเสนอของบประมาณกลาง
เพื่อสมทบ    งบประมาณที่ไมพอเพียง 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
2.3 มีระบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใชในการ

พิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. มีการดําเนินการควบคุมภายในของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

3.1 มีการตัดยอดการใชเงินกอนเสนอขออนุมัติใชงบเปนประจําทุก     
รายการ 

3.2 มีการสรุปขอมูลจํานวนเงินที่ใชของแตละงาน/กิจกรรมแยกเปน
หมวดและบันทึกรายการเพื่อไวตรวจสอบและรายงานสภาวะ
การใชงบประมาณประจําทุกเดือน จํานวน  12  เดือน 

3.3 มีการจัดทําบัญชีการเบิก-จายพัสดุครุภัณฑของหนวยงาน 
3.4 มีการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท

เปนประจําทุกวัน 
4. มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

4.1 มีการติดตามตรวจสอบการใชประมาณในการเบิกจายทุกรายการ 
เพื่อใหทราบยอดเงินที่ใชแทจริง 

4.2 มีการทักทวงการตัดงบประมาณของกองคลงัใหถูกตองแลว
ปรับแกขอมูลการรายงานการใชงบประมาณใหถูกตองเปน
ปจจุบัน 

5. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปงบประมาณ  2549  กองแผนงานไดวิเคราะหและ
จัดสรรงบประมาณ คาลวงเวลา สําหรับหนวยงานตาง ๆ  เปน
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
ภาพรวมโดยมิไดแยกวาจัดสรรใหหนวยงานใด จํานวนเงินเทาไร  
และในสวนของหนวยงานตาง ๆ  ก็ใชงบประมาณเกินจากที่ตั้งเรื่อง
เสนอของบไว  เมื่อหนวยงานใดสงเอกสารการเบิกจายมาให
สํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษาตัดงบประมาณปรากฎ
วางบประมาณไมเพียงพอทําใหมีการเสนอขอโอนงบประมาณขาม
หมวด/และขามโครงการ  ดังนั้น  ในการจัดทํางบประมาณสําหรับป  
2550  สํานักงานเลขานุการไดประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ให
เสนอ วงเงินงบประมาณคาลวงเวลาของตนใหครอบคลุมใหมาก
ที่สุดในขณะเดียวกันไดสงขอมูลของทุกหนวยงานใหกองแผน
วิเคราะหพรอมกับกําชับทําความตกลงกับกองแผนใหวิเคราะห
จัดสรรงบใหหนวยงานตาง ๆ  อยางพอเพียง โดยใชขอมูลการ
เบิกจายจริงเปนฐานการวิเคราะห และใหมีการระบุวงเงินที่จัดสรร
ใหแตละหนวยงาน  ปรากฎในเอกสารงบประมาณที่จัดสรร เพื่อเปน
หลักฐานยืนยันใหหนวยงานใชงบประมาณคาลวงเวลาตามวงเงินที่
ขอและที่ไดรับอนุมัติ  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะชวยแกปญหา
การใชเงินเกินงบ และลดภาระงานการเสนอเรื่องขอโอนงบประมาณ
ได 
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณยังไม
เหมาะสมบางกิจกรรม โครงการจัดสรร
งบประมาณใหไมพอเพียง ทําใหตองมีการเสนอ
เรื่องขอจัดสรรงบเพิ่มและการโอนงบประมาณ
ขามโครงการซึ่งเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
 

- เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ โดยใหมีการศึกษาขอมูลจากผู
ปฏิบัติโดยตรงเพื่อจะไดวิเคราะหและจัดสรรงบ
ไดเหมาะสม 

- มีระบบการควบคุมการใช
งบประมาณและปฏิบัติอยางเครงครัด
ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองไมมีผิดพลาด 

 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการ 

8.3.1 แผนปฏิบัติการประจําป 2548 ทุกงาน/กิจกรรม 
8.3.2 แผนปฏิบัติการประจําป 2549  ทุกงาน/กิจกรรม 
8.3.3 แผนการจัดจางลูกจางชั่วคราวรายวัน 
8.3.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส (ไตรมาสที่  4) 
8.3.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ  6  เดือน และรอบ  9  เดือน 
8.3.6 สมุดบันทึกการตัดงบประมาณทุกงาน/กิจกรรม 
8.3.7 รายงานการใชงบประมาณประจําเดือนแตละงาน/กิจกรรม 
8.3.8 รายงานการตัดงบประมาณประจําเดือนจากกองคลัง 
8.3.9 เอกสารการจัดทํางบประมาณงานกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ป 2550 
8.3.10 บันทึกแจงรายชื่อการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภณัฑ 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
8.3.11 ตัวอยางบัญชีรายการเบิก-จายพัสดุครุภัณฑ 
8.3.12 ตัวอยาง  แบบฟอรมการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
8.3.13 บันทึกการสงขอมูลการลาของบุคลากรถึงกองการเจาหนาที่ 
8.3.14 เอกสารการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ 

(เอกสารหมายเลข EDS 8.3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

98

 
องคประกอบที ่9  การประกันคุณภาพ 
ตวับงชี้  9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีก่อใหเกดิการพฒันาคุณภาพอยางตอเนือ่ง 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1) มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ    

การศึกษา 
(2) มี (1) และมตีัวบงชี้และเกณฑที่สอดคลองกับ

องคประกอบและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) และมกีารพัฒนาและตรวจติดตามการ

ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องทุกป 
(4) มี (3) และมกีารประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป 
(5) มี (4) และมกีารเผยแพรผลการประเมินให

บุคลากรในหนวยงาน และในมหาวิทยาลัยทราบ 

1. มีคณะบุคคลรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
มีคณะบุคคลรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพของสํานัก  2  คณะ  คือ 
1.1 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร      

ภายในสํานัก ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  และผูทรงคุณวฒุิภายในเปนกรรมการ 
1.2 มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวย  ผูบริหารสํานัก และ     

ผูปฏิบัติงาน 
1.3 มีคณะทํางานทีมงานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 

2. มีตัวบงชี้และเกณฑที่สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  10  ตัวบงชี้  คือ 
2.1 ปณิธานหรือวิสัยทัศน พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่มีความสอดคลอง

ระหวางกัน 
2.2 แผนการดํานินงานหรือแนวปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่

สอดคลองกับปณิธานหรือวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงค 
2.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามเปาหมายผลผลิตของ  หนวยงาน 
2.4 แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

5 5 5 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
2.5 การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวมโปรงใสและตรวจสอบได 
2.6 ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 
 
2.7 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กอใหเกิดการ

พัฒนาคณุภาพอยางตอเนื่อง 
2.8 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
2.9 การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทางไกล

ที่มีประสิทธิภาพ 
2.10 การแนะแนวการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา 

3. มีการจัดทําคูมือและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ  2548       
(1  ตุลาคม 2548 ถึง 30  กันยายน  2549) 

4. มีการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป 
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษา 
- การประเมินตนเองในชวงการดําเนินงาน  1  มิถุนายน  2546  ถึง  31  
พฤษภาคม  2547 

- การประเมินตนเองในชวงการดําเนินงาน  1  ตุลาคม 2547 ถึง 30  กันยายน  
2548 

การประเมินตนเองแบงออกเปนการประเมินตนเองโดยบุคลากรภายในสํานัก
ขามศูนย/ฝาย และการประเมินตนเองโดยกรรมการจากนอกสํานัก 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
5. มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากรในหนวยงานและในมหาวิทยาลัยทราบ 

โดยการบันทึกสงผลการประเมินใหศูนย/ฝายและการจัดทําบอรดเผยแพรขอมูล 
 
ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 

จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
 
 

- - บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
เรื่องการประกันคุณภาพ 

- ทําความเขาใจกับบุคลากรทุก
คนใหตระหนักถึงความสําคัญ
การเก็บขอมูลหลักฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

9.1.1 เอกสารรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
9.1.2 บันทึกเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งเปนกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
9.1.3 เอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา 
9.1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานทีมงานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
9.1.5 เอกสารตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักที่สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย 
9.1.6 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
9.1.7 คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  ตุลาคม 2547 ถึง 30  กันยายน  2548 
9.1.8 คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  ตุลาคม  2548 ถึง  30  กันยายน  2549 
9.1.9 บันทึกแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบ 

(เอกสารหมายเลข EDS 9.1.1) 
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ตวับงชี้  9.2 ประสิทธภิาพของการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
(1) มีกิจกรรมการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน  หรือระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(2) มี (1) และบุคลากรมีสวนรวมในการประกัน      
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

 (3) มี (2) และมีการประเมินคุณภาพภายในและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ        
หนวยงานเปนประจําทุกป 

(4) มี (3) และไดรับการประเมินคุณภาพภายใน
จากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

(5) มี (4) และนาํผลการประเมินคุณภาพภายในมา 

1. มีกิจกรรมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือระบบ  
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอเนื่อง 
1.1  จัดทํารายงานผลโครงการหลักสูตร “ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 

การศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  
- สงผูแทนหนวยงานเขารับฟงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานัก

บริการการศึกษา 
- สงผูแทนหนวยงานเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนองคประกอบตัวบงชี้ 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
1.2  สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อให

บุคลากรไดมคีวามรูความเขาใจกับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในมากยิ่งขึ้นอันจะ
เปนประโยชนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักตอไป 

4.8 5 5 

     ใชในการพัฒนาหนวยงานในรูปของแผนงาน     
     โครงการ หรือกิจกรรมที่ชัดเจน 

2.  มีบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
     2.1 มีการประชุมและใหขอมูลที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ในการประกันคุณภาพในของรอบการดําเนินงานระหวางตุลาคม 2547-กันยายน  
2548  ซึ่งไดทําการประเมินในเดือนธันวาคม  2549) 
      2.2  มีการตรวจประกันคุณภาพภายในสํานักบริการการศึกษาขามระหวางศูนย/ฝาย   
(ในการประกันคุณภาพภายในของรอบการดําเนินงานระหวางตุลาคม 2547-กันยายน  2548 
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ผลการประเมิน  
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน ปที่

ผานมา 
ปนี้ เปาหมายใน

ปตอไป 
      2.3   มีการเสนอชื่อผูทรงคณุวุฒิเพื่อคัดเลอืกเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
      2.4  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักบริากรการศึกษารอบการ
ดําเนินงาน  1  ตุลาคม 2548 ถึง 30  กันยายน  2549 

 3.   มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก
เปนประจําทุกป 

   

 3.1  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของรอบการดําเนินงานระหวางตุลาคม 
2547-กันยายน  2548 

3.2  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประจําป  2549                          
(รอบการดําเนินงาน  1  ตุลาคม  2548 ถึง  30  กันยายน  2549) 

   

 4.  มีการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพ 
ภายในรอบการดําเนินงานระหวาง  1  ตุลาคม 2547- 30 กันยายน  2548 

   

 5.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยงานในรูปของแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรม โดยในรอบการประเมินคุณภาพภายในของ รอบการดําเนินงานระหวาง          
1  ตุลาคม 2547-30  กันยายน  2548  คณะผูประเมินเสนอใหจัดทําโครงการแบบ Result 
Base เนนคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนั้นในการทําแผนกล
ยุทธของสํานัก  2549     จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการใหผูใชบริการมีความพึงพอใจโดย
กําหนดตัวชี้วัดเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในงาน/กิจกรรมตาง ๆ   
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ผลการวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางเสริม/แกไข 
จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - - - 
 
หลักฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน 9.2.1 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน   

9.2.2 บันทึกสงรายชื่อผูแทนหนวยงานเขารับฟงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
9.2.3 บันทึกสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนองคประกอบตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ  การศึกษาและ

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
9.2.4 คําสั่งใหบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2.5 บันทึกเชิญประชุมและใหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมแผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ      

การศึกษาภายใน 
9.2.6 บันทึกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักเพื่อซักซอมและเตรียมความพรอมในการรับ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
9.2.7 บันทึกเชิญประชุมผูตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักพรอมรายนามผูตรวจประกัน   คุณภาพภายในสํานัก

บริการการศึกษา (การประเมินชวงการดําเนินงาน ตุลาคม 2547-กันยายน  2548) 
9.2.8 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชวงการดําเนินงาน  1  ตุลาคม 2548-30  กันยายน  2549 
9.2.9 บันทึกการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลอืกเปนกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.2.10 บันทึกแจงกําหนดวันขอรับการประเมินและเสนอชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2.11 แผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป  2549 
9.2.12 แผนกลยุทธสํานักบริการการศึกษา  2549 

(เอกสารหมายเลข EDS 9.2.1) 
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 สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและแผนการพัฒนา/ปรับปรุงในปงบประมาณตอไป 
  

 สรุปผลการประเมินตนเองประกอบดวย 2 สวน คือ  
  สวนที ่1 สรุปผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบของมหาวิทยาลยัซึ่งประกอบดวยการสรุปผลระดับคะแนนการประเมินตนเอง  
                 และจุดออน จุดแขง็ แนวทางการแกไข - แนวทางเสริม และ 
  สวนที ่2 แผนการพฒันา/ปรบัปรุงในปงบประมาณตอไป เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

 3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบ ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 

1.  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผน   
การดําเนินงาน 

1.1  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองระหวางกัน 5 

 1.2  แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  และ
วัตถุประสงคของหนวยงาน 

5 

 1.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 5 
 เฉลี่ย 5.0 
2.  การเรียนการสอน 2.1  การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในระบบทางไกล (การสอนเสริม) 5 
 2.2  การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทางไกล  5 
 2.3  การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการการศึกษาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5 

 2.4  การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 5 
 เฉลี่ย 5.0 
3.  การบริการนักศึกษา 3.1  การจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาแกนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  5 
 3.2  การบริหารจัดการคลังพัสดุการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 5 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
 3.3  บริการไปรษณียมหาวิทยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 5 
 3.4  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  2549 5 
 3.5  การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (โครงการติดตามการเรียนและใหคําปรึกษา) 5 
 3.6  การใหคําปรึกษาหรือแนะแนวเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา (สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ “แนะแนว

การศึกษา” บน www.stou.ac.th) 
4 

 3.7  การใหคําปรึกษาหรือแนะแนวการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (การบริการใหคําปรึกษาผานกระดาน
สนทนา “คุยกับนักแนะแนว” และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝายแนะแนวการศึกษา 
co.esoffice@stou.ac.th 

5 

 3.8  บริการแนะแนวผานรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 5 
 3.9  บริการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 4 
 3.10  โครงการแนะแนวนัดหมาย 5 
 3.11  โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 5 
 3.12  โครงการบัณฑิตอาสา 4 
 3.13  การบริการการศึกษาวิชาทหาร 4 
 3.14  บริการจัดกิจกรรมนักศึกษา 5 
 3.15  การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 5 
 เฉลี่ย 4.7 
 6.1  การจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 5 
 6.2  การผลิตบทความแนะแนวผานสื่อสิ่งพิมพ 5 
 เฉลี่ย 5.0 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
8.  การบริหารและการจัดการ 8.1  แผนกลยุทธที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 5 
 8.2  การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวมโปรงใส  และตรวจสอบได 5 
 8.3  ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 5 
 เฉลี่ย 5.0 
9.  การประกันคุณภาพ 9.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพอยางตอเนื่อง 5 
 9.2  ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน 5 
 เฉลี่ย 5.0 

เฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ 4.9 
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 สรุปจดุออน/แนวทางแกไข และจดุแข็ง/แนวทางเสริมรายองคประกอบ 
 

องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
องคประกอบที่ 1  วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

    

ตัวบงชี้   1.1  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงคทีม่ีความสอดคลอง
ระหวางกัน 
 

- บุคลากรรับทราบวิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคที่
หนวยงานไดพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง แตอาจจะยังไม
สามารถ   จดจําไดหมด 

เพิ่มชองทางการรับรูของ
บุคลากรใหมากขึ้น 

- มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน 
พันธกิจ วัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อใหสอดคลองกับการ
พัฒนาของหนวยงาน 

- รณรงคใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศน   
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

ตัวบงชี้   1.2  แผนการดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการที่กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับวิสยัทัศน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของ   
หนวยงาน 

- - - สามารถดํ า เ นิ น ง านได ต าม
แผนปฏิ บั ติ ก า รทุ ก แผนง าน /
กิจกรรมตลอดจนมีการรายงานผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช
งบประมาณของแตละแผนงาน/
กิจกรรม 
- มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ในแตละแผนงานกิจกรรม ซึ่ง  
ข อมู ลผลการประ เมินจะ เปน
ประโยชน ตอการจัดทําแผนงาน
กิจกรรมของปตอไป 
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องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ตัวบงชี้   2.1  การเสริมความรูและ
ทักษะของนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีในระบบทางไกลที่มีประสทิธิภาพ 
(การสอนเสริม) 
 

1.  ยังไมมีการนําสื่ออื่น มาชวย
สนับสนุนอยางเต็มที่ 
2.  นักศึกษาที่เขารับการสอน
เสริมบางสวนไมไดศึกษา
เอกสารการสอนมากอนลวงหนา
จึงทําใหเกิดปญหาในการเขา
รวมกิจกรรม 

1.  ผลิต VCD  สอนเสริมในทุก
ชุดวิชา โดยเฉพาะในชุดวิชา   
พื้นฐาน เชน ชุดวิชาไทยศึกษา 
แลวสงไปไวที่ศูนยบริการ      
การศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ 
เพื่อฉายใหนักศึกษาดูหรือให   
นักศึกษายืมไปศึกษา  ไดดวย  
ตนเอง 
2. จัดสรรงบประมาณในการซื้อ 
เครื่อง Overhead และเครื่องเลน 
VCD  ไวประจําศูนยทุกแหง 
เพราะในการสอนเสริมบางวิชามี
เนื้อหายากสิ่งจําเปนตองใช
ประกอบการสอน ซึ่งจะชวยให
การสอนเสริมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
3.  รณรงคใหนักศึกษาที่เขารับ
การสอนเสริม ศึกษาเอกสาร  
การสอนมากอนลวงหนา        
เพื่อความเขาใจและประสิทธิผล
ในการเขารับการสอนเสริมทุก

1.  มีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เขารับการสอน
เสริม (เปนการประเมินผลการ
สอนเสริมทั้งระบบ) 
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ครั้ง/ทุกชุดวิชา 
องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(การสอนเสริมโดยการนัดหมาย) 1. นักศึกษารวมตัวกันคอนขาง
ยาก  ทําใหไมไดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ชุดวิชาที่ขอใหมหาวิทยาลัยจัด
สอนเสริมโดยการนัดหมายเปน
จํานวนนอย  หรือไมถึงเกณฑ 

1.  ควรกระตุนใหนักศึกษาและ
ชมรม    นักศึกษา มสธ. ทุก
จังหวัดเห็นความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมการสอนเสริมโดย
การนัดหมาย ตลอดทั้งควรศึกษา
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
ใหชัดเจน 
2.  ควรรณรงคใหนักศึกษา มสธ. 
ทุกคนเห็นความสําคัญกับการ
สอนเสริมโดยการนัดหมาย  ผาน
สื่อตาง ๆ  ทั้งขาว มสธ. 
หนังสือพิมพ Internet  และ
สื่อสารมวลชนในทองถิ่นของ
นักศึกษา 

1.  มีหลักเกณฑและการปฏิบัติใน
การจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย
อยางชัดเจน  ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.  ควรแนะนําใหนักศึกษาที่เขารับ
การสอนเสริมโดยการนัดหมาย
เพิ่มเติมจากสื่ออื่น ๆ  ประกอบดวย 
เชน VCD  แทนการสอนเสริม (ถา
มี)  การสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียม การสอนเสริมทางไกล
ผาน Internet  และการสอนเสริม
ผานระบบ VDO Conference ทั้งนี้  
เพื่อใหการสอนเสริมโดยการนัด
หมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(การสอนเสริมในเรือนจําและทัณฑ
สถาน) 

1.  เรือนจํา/ทัณฑสถานสงขอมลู
จํานวนนักศึกษาที่ขอให
มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมลาชา
ทําใหเปนปญหาตอการ
ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนจริงในแตละชุด
วิชา 

1.  ขอความรวมมือกรม
ราชทัณฑในการประสานให
เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ
สํารวจนักศึกษาที่ขอให
มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมในแต
ละชุดวิชาเปนการเรงดวนทุก
ภาคการศึกษา 

1.  มีหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติการจัดสอนเริมในเรือนจํา
และทัณฑสถานที่ชัดเจน 
2.  มีนักศึกษาที่เปนผูตองขังเขารับ
การสอนเสริมเต็มจํานวน 
 

1.  ควรประสานงานกับเรือนจํา/         
ทัณฑสถาน ใหเปดโอกาสกับ       
นักศึกษาที่เปนผูตองขงัไดศึกษาจาก
สื่ออื่น ๆ ไดอยางเต็มที่ เชน        
การศึกษาจาก  VCD เพื่อเพิ่ม      
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
และ  VCD สอนเสริม เปนตน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

111

 
องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม) 1.  นักศึกษาเขารับบริการ ณ 
ศูนยบริการการศึกษา และศูนย
วิทยพัฒนาจํานวนนอยมาก และ
บางแหงไมมีนักศึกษาเขารับการ
สอนเสริม 

1.  มีนักศึกษาสนใจเขารับฟงการ
สอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม 
ณ ศูนยบริการการศึกษาและศูนย
วิทยพัฒนา  นอยมากไมคุมกับ
คาใชจาย  ควรมีการยกตัวอยาง
ขอสอบเพื่อจูงใจใหนักศึกษาไป
ใชบริการมากขึ้น 

1.  เปนบริการที่เปดกวาง            
นักศึกษาสามารถติดตามรับชมที่
ใดก็ได 

1.  ควรประชาสัมพันธใหกับ         
นักศึกษา   โดยการศึกษาเพิ่มเติม
จากสื่ออื่น ๆ  ประกอบ  เชน       
การเขารับการสอนเสริม (ถามี)    
การศึกษาจาก  VCD การสอนเสริม 
เปนตน 

(การสอนเสริมแบบเขม)  (กิจกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน) 

1.  ไมมีการประชาสัมพันธจาก
สื่ออื่น ๆ  เชน ขาว มสธ. 
หนังสือพิมพ และ 
www.stou.ac.th  เปนตน 

1.  ควรจัดใหมีการประชา-
สัมพันธกิจกรรมดังกลาวกับสื่อ
ตาง ๆ  อยางกวางขวางใหมาก
ยิ่งขึ้น 

1.  มีหลักเกณฑและการปฏิบัติใน
การสอนเสริมแบบเขมอยางชัดเจน 
2. นักศึกษาเขารับการสอนเสริม
แบบเขม สวนใหญมากกวารอยละ 
90 สอบผาน 

 

ตัวบงชี้   2.2   การจัดกิจกรรมฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับ          
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ
ทางไกลทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

1. ไดรับขอมูลนักศึกษาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของไม
ครบถวนทําใหตองมีการจัด      
สงขอมลูใหเพิ่มเติมหลายครั้ง 
และลาชา ตลอดจนบางครั้งไมมี
ขอมูลรายชื่อนักศึกษาเขา  ฝกฯ 
(กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแลว) 
2. สถานที่จัดฝกฯ มีหลายอาคาร
(จัดฝกพรอมกันหลายชุดวิชา)ทํา

1.จัดประชุมหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหาขอตกลงดังนี ้  
      1)ขอมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการ
ฝกฯ มีกําหนดเวลาที่แนนอน
ชัดเจน           
      2) แยกดําเนินการและจัดสง
ใหสํานักบริการการศึกษากอน
การจัดฝกอยางนอย1เดือน 

1. มีการวางแผนการจัดฝกฯ และ
กระบวนการที่เปนระบบทําให  
นักศึกษาสวนใหญจะไดรับ
จดหมายแจงการเขาฝกฯ ลวงหนา
อยางนอย 10 วัน และทันเวลา          
(ในกรณีที่สํานักบริการการศึกษา
ไดรับขอมูลตามกําหนดเวลา) 
2. การฝกฯ แตละครั้งมีจํานวน  
นักศึกษาเขาฝกฯ จริงใกลเคียงกับ

1. ควรสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ใหบริการนักศึกษา พึงพอใจอยูใน
ระดับดี และดีมาก โดยพิจารณาให
ความดีความชอบประจําป 
2. จัดทาํระบบออนไลนสงถาย     
ขอมูล รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ฝกฯระหวาง สบศ. /สทว.และ
สาขาวิชา  
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ใหบริหารจัดการไม คลองตัว
และบางครั้งบริการนักศึกษาได
ไมทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรที่
รับผิดชอบใหบริการในวันจัดฝก
ฯ  มี 2-3 คน (นักศึกษาเขาฝกฯ      
10 ครั้ง)  
3. ไมมีสถานที่จัดเก็บวัสดุ        
ครุภัณฑ ณ สถานที่จัดฝกฯและ
ไมเพียงพอ  ตองเก็บไวหลาย
อาคาร เชน สาขาวิชา / สบศ. / 
ศูนยฯสัมมนาฯทําใหตองมีการ
ขนยายทุกครั้งที่มีการจัดฝกฯ     
มีการสูญหายและชํารุด 
4. ชุดวิชาที่มีการฝก โดยใช
คอมพิวเตอรในกรณีจัดฝกหลาย
ชุดวิชาตรงกันทําใหมีเครื่อง
บริการนักศึกษาไดไมเพียงพอ 
5. สบศ.ไมสามารถติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของไดวา ไดมี
การนําผลการประเมิน การจัดฝก
ฯ      แกไข/ปรับปรุงและพัฒนา    
อยางเปนรูปธรรมแลวหรือไม 

      3) สรุปขอมูลนักศึกษา
ลงทะเบียน  ชุดฝกฯ ทั้งหมดแยก
เปนรายจังหวัด เพื่อการ
ตรวจสอบและสามารถเรียก
นักศึกษาเขาฝกไดทันเวลา  
2. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดสรรใหมีสถานที่จัดฝกฯ และ
จัดเก็บวัสดุ /ครุภัณฑใหเพียงพอ
และสถานที่เฉพาะอาคารใด
อาคารหนึ่ง ของศูนยสัมมนาฯ 
3. เพิ่มชองทางการติดตอ
นักศึกษาและการใหขอมูล
ขาวสารผานสื่ออิเล็คทรอนิกส
ใหเพิ่มขึ้น แจงกําหนดการจัดฝก
ฯ และตอบรับการจัดฝกฯผาน
สื่อของสาขาฯนิเทศฯ วิทยฯ
สุขภาพ สงเสริมเกษตรฯ คหกร
รมฯ เปนตน 
4. มีบุคลากรที่เปนขาราชการ
เพียง 1 ราย สามารถรับผิดชอบ
จัดฝกฯ ตรงกัน 2 ชุดวิชา โดยมี
ลูกจางชั่วคราวรายวัน 1-2 ราย 

การตอบรับของนักศึกษาทําให
สามารถเตรียมการสวนที่เกี่ยวของ
ไดและคอนขางชัดเจน 
3. จากการประเมินผลภาพรวม
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดฝกฯ พบวานักศึกษาสวนใหญ
พึงพอใจตอการใหบริการของ
เจาหนาที่ สบศ.  ในวันฝกฯ อยูใน
เกณฑดี โดยมีคาคะแนนตั้งแต 
3.51-4.50 
 

 
 
 
3. จัดทํามินิโปรแกรมขอมูล        
นักศึกษาที่ลงทะเบียนที่มีการฝก
แยกตางหากจากโปรแกรมใหญของ
ชุดวิชาอื่นๆจะทําใหสามารถจัดการ
กับขอมูลไดรวดเร็วและถูกตอง
ยิ่งขึ้น 
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ชวยงาน ทําใหการจัดฝกสําเร็จ    
ลุลวง 
5. หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับ
ผลการประเมินและพบวาตองมี
การแกไขปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ 
ควรนําเสนอเขาที่ประชุมหรือ
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

ตัวบงชี้  2.3   การจัดกิจกรรมฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับ          
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร  ณ  ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการ        
การศึกษาจังหวัดไดอยางมี             
ประสิทธิภาพ 
 

1. ไดรับขอมูลนักศึกษาไม
ครบถวนมีการจัดสงขอมูล
เพิ่มเติมหลายครั้ง ทําใหเกิดผล
กระทบ เชน ตอการแบงกลุม   
นักศึกษา / แจงนักศึกษา / จัด
อาจารยและสถานที่จัดฝกฯกรณี
นักศึกษามีปญหาการลงทะเบียน
เชน ชําระเงินไมครบถวน 
เอกสารไมครบ เปนตน            
นักศึกษากลุมนี้จะถูกแยกออก
จากระบบและมีการติดตาม
ขอมูลเพิ่มเติมที่ลาชามาก ทําให 
สํานักบริการการศึกษาไม
สามารถดําเนินการไดลวงหนา
ทําใหเกิดความลาชา 

1. ประชุมหารือเพื่อหาขอตกลง 
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาการ
ลงทะเบียนที่แนนอนการ
แกปญหาระบบงานที่เกี่ยวของ
กลุม        นักศึกษามีปญหาให
เขาระบบกอน เปนตน 
2. มหาวิทยาลัยควรเรงจัดทํา
ระบบ online   เพื่อจัดสง  ขอมลู
ที่เกี่ยวของระหวางหนวยงานได
รวดเร็วขึ้น   เชน  สวท. ↔  สบ
ศ.   สาขาวิชา ↔  สบศ. สบศ. 
→   ศบภ. 
3. หนวยงานที่เกี่ยวของตองทํา
ระบบรายงานผลการปรับปรุง 

1. บุคลากรประจําศูนยฯ สามารถ
ดําเนินการไดตามที่ มสธ. กําหนด
และสามารถแกไขปญหาได  เชน 
การแบงกลุมนักศึกษาที่เกินเกณฑ 
2. ศูนยบริการการศึกษาใหความ
รวมมือเปนอยางดีและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องทุกภาค
การศึกษา 

1. จัดสัมมนาบุคลากรประจําศูนยฯ     
ทุกป และมอบรางวัลใหกับ
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจที่
ใหบริการนักศึกษาในวันฝกฯ ที่อยู
ในเกณฑดี โดยมีคาคะแนน  3.51-
4.50 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

114

องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
2. มีการขยายเวลา และรับ
ลงทะเบียนของนักศึกษาที่ลง       
ชุดวิชาฝกฯสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตรเลยเวลา  ที่กําหนดสงผล 
ทําใหการแจงนักศึกษาบางราย
เปนไปอยางกะทันหัน บางครั้ง
ไมทันเวลาตามกําหนดการฝกฯ 

แกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม
เสนอมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบงชี้  2.4   การจัดฝกปฏิบัตเิสริม
ทักษะใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1) การฝกฯในเรือนจํานักศึกษา
ไมไดฝกฯปฏิบัติจริงกับ
เครื่องมือและศกึษาจากสถาน
ประกอบการได 
2) บางภาคการศึกษามีนักศึกษา
ในเรือนจําลงทะเบียนเขาฝกฯ 
นอยประมาณ 1 หรือ 2 คน
เทานั้นทําใหมหาวิทยาลัยตอง
เสียคาใชจายสูง ไมคุมทนุ 
3) เนื่องจากมีนักศึกษาในแตละ
แหงนอยจึงตองจัดฝกฯ ณ 
เรือนจํากลางบางขวางแหงเดียว 
เชน ทําใหนักศึกษาไมไดรับ

1) กระจายสถานที่จัดฝกฯ ใน
จังหวัดที่มีนักศึกษาในเรือนจํา
โดยกําหนดเกณฑนักศึกษา 
ตั้งแต 10 คนขึ้นไป  เชน  
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม 
และให      นักศึกษาจังหวัด
ใกลเคียง เดินทางไปฝกฯ  ณ 
สถานที่ดังกลาว เพื่อความ
สะดวกและลดคาใชจายในการ
เดินทาง  

1) มีนักศึกษาเขาฝกฯ ทุกคนตาม
จํานวนที่กําหนดไว 
2) บุคลากรในเรือนจําใหความ
รวมมือเปนอยางดี 
3) บุคลากรของศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค สํานัก
บริการการศึกษา มีความพรอม
และสามารถเขาไปฝกฯ ในเรือนจํา
ไดทุกคน 

1) มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุอุปกรณ
การฝกฯ ใหเทาเทียมการฝกฯ ใหกับ
นักศึกษาปกติ 
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ความสะดวกตองเดินทางมาจาก
ตางจังหวัดและมีคาใชจายสูง 
ตลอดจนมีความเสี่ยงสูงในหลาย
ดาน  

องคประกอบที่ 3  การบริการนักศึกษา     
ตัวบงชี้   3.1   การจัดสงเอกสารการ
สอนและวัสดุการศึกษาแกนักศึกษา   
ในระบบการศึกษาทางไกลที่มี        
ประสิทธิภาพ 

1.  ตองรอขอมูลที่อยูนักศึกษา
จากสํานักทะเบียนและวัดผล 

1.  สรางระบบ Online สงตอ 
ขอมูลระหวางสํานักทะเบียน 
และวัดผล – สํานักบริการการ 
ศึกษา 

1.  มีระบบที่สามารถจัดสงเอกสาร
การสอนฯ ไดรวดเร็ว  ประหยัด
และตรวจสอบได 

1. พัฒนาบุคลากรโดยการใหความรู
ดาน  IT ใหมากขึ้นเพื่อรองรบัการ
พัฒนางานในอนาคต 

 2. คอมพิวเตอรที่ใชในการ
ปฏิบัติงานเปน Widow 98 ซึ่ง
โปรแกรมที่ใชงานลาสมัย 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดสรร 
เครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ 
กับการใชงานของแตละหนวย 
งาน และเปนเครื่องที่ทันสมัย 

  

 3.  ระบบฐานขอมูลและ
เครือขาย Internet ที่ใชในการ
ตรวจสอบการจัดสงเอกสารการ
สอนฯ  Error บอย 

3.  สํานักคอมพวิเตอรควรปรับ 
ปรุงระบบฐานขอมูลและ 
เครือขาย Internet  ใหมีความ 
พรอม และทุกงานสามารถใช 
งานรวมกันไดในเวลาเดียวกัน 

  

 4.  มีการเลื่อนเปดชุดวิชาใหม
และชุดวิชาปรับปรุง เมื่อ        
นักศึกษาลงทะเบียนมาแลว 

4.  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ 
ชัดเจน ในการดําเนินการเปด 
สอนชุดวิชาใหมและวิชาปรับ 
ปรุง 
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 5. เอกสารการสอนฯ (ชุดวิชา

ใหมและชุดปรับปรุง) ผลิตไม
เสร็จตามกําหนด 

5.  ปรับปรุงกระบวนการ การ 
ผลิตเอกสารการสอนฯ  ใหมี 
ประสิทธิภาพและใหเสร็จตาม
กําหนดกอนเปดภาคเรียน 

  

ตัวบงชี้   3.2  การบริหารจัดการคลัง
พัสดุการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ควบคุมบัญชีการเบิก-จาย 

- อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
ระบบ 

1. มีระบบการตรวจสอบบัญชี 
2. บุคลากรมีความสามารถใน

การใหบริการไดอยางรวดเร็ว 
3. มีการพัฒนาระบบงานโดย

การนําเอาระบบ Inventory  
Control   มาใชในงานพัสดุ
การศึกษา 

ใหความรูรองรับกับเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้น 

ตัวบงชี้   3.3  บริการไปรษณีย
มหาวิทยาลัยใหกับผูรับบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

1. ขาดบุคลากรประจําในการ
ปฏิบัติงานปจจุบันมีแตลูกจาง       
ชั่วคราวรายวัน ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทําใหตองฝกคนใหม
ในการทํางานบอย 
2. ขาดเครื่องคอมพิวเตอร 

1. ปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราว
รายวันใหมีความมั่นคงมากขึ้น 
 
 

1. บุคลากรมีความชํานาญในการ
บริการที่รวดเร็ว 

2. จัดระบบงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้น 

1. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอรใช
พอเพียงกับการใชงาน 

ตัวบงชี้  3.4  การจัดบริการแนะแนว
การศึกษาตอใน มสธ. 
 

สื่อไมนาสนใจ ควรจัดทําสื่อที่แปลกใหม
นาสนใจเพื่อเปนการดึงดูด
ผูรับบริการแนะแนวการศึกษา 
เชน ทําสื่อเฉพาะกลุมเปาหมาย
โดยตรง 

ใหขอมูลแนะแนวการศึกษาตอใน 
มสธ. กับกลุมสถานประกอบการ 
ทําใหมีผูสมัครเปนนักศึกษา มสธ. 
จํานวนมาก 

จัดทําคูมือสําหรับการแนะแนวใน
สถานประกอบการโดยเฉพาะ 
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องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ตัวบงชี้   3.5   การปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม  2549                      
 

 1. มีการสงจดหมายเชิญถึงตัว  
นักศึกษาโดยตรงพรอมการตอบ
รับเปนนักศึกษา 

1. สามารถใชสื่อของมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธได หลากหลาย 
 

1 เพิ่มระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธเชิญชวนเขารับ
การปฐมนิเทศใหชัดเจนเชนใน
ระเบียบ การสมัครเปนนักศึกษา
ใหม 

ตัวบงชี้  3.6  การบริการใหคําปรึกษา
ทางโทรศัพท   ( โครงการติดตามการ
เรียนและใหคําปรึกษา  )  
 

- - 1. ไดรับการสนับสนุนอุปกรณใน
การทํางานจากมหาวิทยาลัยให 
2. สงจดหมายถึงตัวนักศึกษา
โดยตรงใหมากขึ้น 
3.  นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพสามารถใหบริการไดทุกคน 
 

1. มหาวิทยาลัยควรเรงรัด
กระบวนการจัดซื้อใหทันในตน
ปงบประมาณ 
2. สงจดหมายถึงตัวนักศึกษาใหเร็ว
ขึ้น 
3. สนับสนุนนักแนะแนวการศึกษา
ไปอบรมความรูดานการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น 

ตัวบงชี้ 3.7 การใหคําปรึกษาหรือ แนะ
แนวเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักศึกษา
(สื่ออิเล็กทรอนกิส หัวขอ”แนะแนว
การศึกษา” บน www.stou.ac.th ) 
 

1. หัวขอ “แนะแนวการศึกษา” 
อยูในหัวเรื่อง“บริการการศึกษา” 
ซึ่งนักศึกษาจะตองเลือก 
Dropbox   ถึง 2 ระดับ จึงจะ
เขาถึงหัวขอได 

1.  ขอใหคณะทํางาน
อินเทอรเน็ต ของมหาวิทยาลัย  
จัดทํา Sitemap เพื่อแสดงหัวขอ 
เพิ่มเติม 

1. มีการประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบในสื่อตาง ๆ ฝาย
แนะแนวการศึกษา และสื่อ ของ
มหาวิทยาลัย 

1. ขอใหคณะทํางานอินเทอรเน็ต
ของมหาวิทยาลัยจัดทํา Sitemap ที่
เกี่ยวกับการบริการนักศึกษา ให    
ชัดเจน  เพื่อแสดงหัวขอเพิ่มเติม 

ตัวบงชี้ 3.8  การใหคําปรึกษาหรือแนะ
แนวการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์แก
นักศึกษา (การบริการให   คําปรึกษา

1. ตองใชเวลามากในการบริหาร
จัดการกับกระทูคําถาม (Spam 
Question) ที่เขามาในกระดาน

1. พัฒนาบุคลากรของฝายแนะ
แนวการศึกษาใหมีความรูความ
เขาใจในการจัดการกับคําถาม 

1. มีการตอบคําถามของนักศึกษา
และการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 

1. ควรมีระบบฐานขอมลู แนว
ทางการตอบปญหา เพื่อชวยใหการ
ตอบปญหารวดเร็วขึ้น 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

118
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ผานกระดานสนทนา “คุยกับนักแนะ
แนว” และ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ของฝายแนะแนว      การศึกษา 
co.esoffice@stou.ac.th  

สนทนาและกลองจดหมาย (Spam Question) 2. ควบคุมดูแลการใหบริการแก    
นักศึกษาใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
รวดเร็ว  

ตัวบงชี้   3.9   บริการแนะแนวผาน
รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน 
 

- - 1. เปนรายการสดนาสนใจ ชวน
ติดตาม 

2. ชองทางในการขอคําปรึกษา
หรือใหการแนะแนว
การศึกษาสามารถทําไดทันที 

3. การจัดประเด็น/เนื้อหารายการ
สามารถกําหนดไดโดยใหตรง
กับชวงปฏิทินการศึกษา 

4. เปนชองทางหนึ่งขอมลูเนื้อหา
ของนักศึกษาที่จะไดรับ   
ความรูที่เกี่ยวของกับนักศึกษา  
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
เรียน อันจะทําใหการเรียนมี   
ประสิทธิภาพและสามารถ
ประสบความสําเร็จได 

5.    ประเด็น/เนื้อหาของรายการมี
ความหลากหลายและ
ครอบคลุมปรึกษาแนะแนวใน

1. ควรหาวิธีการเชิญชวนหรือ
ดึงดูดใหคนฟงสนใจและดิ
ดตามรับฟงรายการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2. ใหนักศึกษาโทรศัพทเขามา
พูดคุยในรายการในเวลาที่
ออกอากาศ 

3. หนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ 
ติดตามและประเมินผลการรับ
ชมรมรายการควรทําอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ 

4. การติดตามประเมินผลการ
รับชมควรทําทุกรายการ 
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ทุกดาน ไดแก แนะแนว
การศึกษา อาชีพ อารมณ และ
สังคมในการทํางานการ
ดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี 

ตัวบงชี้  3.10  การผลิตบทความแนะ
แนวผานสื่อสิ่งพิมพ 
 

1. ระยะเวลาออกขาว มสธ.  
นาน 3 เดือน/ฉบับ ทําใหมี
บทความไดนอย 
2.  มีจํานวนของการจัดทําแผน
พับแตละเรื่องเพียง  1,000-1,500  
แผน 

1.  เพิ่มชองทางเผยแพรบทความ
แนะแนวแกนักศึกษาใหมากขึ้น 
2. เพิ่มชองทางเผยแพรแผนพับ
แนะแนวเฉพาะเรื่องใหมากขึ้น 

1.  สามารถจัดบริการแนะแนวผาน
สื่อที่หลากหลาย เชน สิ่งพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และเว็บเพจ 
2. เปนชองทางการเผยแพรและ
บริการทางวิชาการสูประชาชน
และผูสนใจ 

1.  นําบทความและแผนพับแนะ
แนวเฉพาะเรื่องขึ้นบนหนาเว็บเพจ 
 

ตัวบงชี้  3.11  บริการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา 
 

1. สําหรับทุนการศึกษาโครงการ
ของรัฐบาลขอมูลของผูไดรับทุน 
ที่มหาวิทยาลัยไดรับแจงมีเพียง
ชื่อ-สกุลเทานั้น ซึ่งบางครั้งไม
ชัดเจน และเขียนไมถูกตอง    
การจะทราบเลขที่บัญชีธนาคาร
จะตองประสานงานขอขอมูล
จากสํานักทะเบียนและวัดผล 
กรณีที่ชื่อ-สกุลเขียนผิดก็จะไม
สามารถตรวจสอบที่อยูและ     
ติดตอกับนักศึกษาได  

1. สกอ.ในฐานะหนวยงาน
รับผิดชอบโครงการจะตองให
ขอมูลที่ถูกตอง และชัดเจน
เพียงพอกับสถานศึกษาตาง   ๆ 
โดยหลังเสร็จสิ้น  โครงการ 
(ภาคการศึกษาที่ 1/2549) ควรมี
การจัดทําปญหา และอุปสรรค
ในการดําเนินงานเพื่อแจง สกอ. 
ไดรับทราบ และ   เพื่อเปน
ประโยชนสําหรับการหาแนว
ทางการแกไขตอไปในโครงการ

1.  มีการประชาสัมพันธเรื่องของ
ทุนการศึกษาที่หลากหลาย 

1.  มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบลวงหนาเพื่อใหนักศึกษามี
เวลาสําหรับการเตรียมหลักฐาน  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

120

องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อื่นๆ 

ตัวบงชี้ 3.12  โครงการแนะแนว       
นัดหมาย                      
 

- - 1. มีการสงจดหมายถึงตัวนักศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปใชในการเรียนได 
 
3. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
จํานวนเพิ่มมากขึ้นในแตละป 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธให       
นักศึกษาเขารวมโครงการมากขึ้น 
2.  ควรติดตามผลการสอบของ     
นักศึกษา 
3.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเพิ่ม
จํานวนวิทยากร กรณีมีนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมในแตละจังหวัด
มากกวา 100  คน เพื่อประสิทธิภาพ
ความรูความเขาใจสําหรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้   3.13  โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการศึกษาดวยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล                      
 

- - 1.  มีการสงจดหมายถึงตัว            
นักศึกษา 
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการจะมี   
ความมั่นใจที่เรียนใหสําเร็จมากขึ้น 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธให
นักศึกษาเขารวมโครงการมากขึ้น 
2.  การติดตามผลการสอบของ
นักศึกษา 

ตัวบงชี้   3.14 โครงการบัณฑิตอาสา 
 

1.  จํานวนบัณฑิตตอบรับเขา
รวมอบรมมีจํานวนมากแตวัน
อบรมติดภาระงานทําใหบัณฑิต
เขารวมฝกอบรมมีจํานวนนอย 
2.  บัณฑิตยังไมไดทําหนาที่สอน
นักศึกษารุนนอง 
3.  จํานวนชั่วโมงฝกอบรมแตละ
วิชานอย 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธให
บัณฑิตเขารวมโครงการมากขึ้น 
2.  ใหบัณฑิตอาสาไดมีโอกาส
ฝกปฏิบัติการสอนแกนักศึกษา
รุนนอง 
3. หลักสูตรการฝกอบรมควร
เปน  2-3  ครั้ง 
 

1.  บัณฑิตอาสาที่มีความสามารถ
ในการถายทอดเนื้อหา/สอน/ให
คําปรึกษาจะชวยลดปญหาการ
ลาออกกลางคนัได 
2.  บัณฑิตอาสาเปนผูมี
ประสบการณมากอนเขาใจปญหา
ของนักศึกษาไดดี 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธให
บัณฑิตอาสาเขารวมโครงการมาก
ขึ้น 
2.  เปดโอกาสใหบัณฑิตอาสามี
ประสบการณในการสอนมากขึ้น 
3. สาขาวิชาใหความสําคัญกับ    
โครงการนี้ 
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ตัวบงชี้   3.15 การบริการการศึกษา
วิชาทหาร 
 

1.  นักศึกษาสมัครเรียนกับ
มหาวิทยาลัยชาทําใหเลย
กําหนดการสมัครเรียนนักศึกษา
วิชาทหาร 

1.  ควรมีการประชาสัมพันธให
มากยิ่งขึ้น 
 

มีระบบสามารถไปเรียนตาม        
ภูมิลําเนาของนกัศึกษาได 
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ตัวบงชี้   3.16 บริการจัดกิจกรรม      
นักศึกษา 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
การจัดทําแผน 

 
- 

ตัวบงชี้   3.17 การเขารวมแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
 

1. ลักษณะการศึกษาทางไกลไม
เหมาะสมทําใหขอจํากัด เชน 
อายุ เวลา การรวมตัว การ
ฝกซอม ประสบการณการ
แขงขัน 
2. ยังไมมีระเบียบคาใชจายใน
การดําเนินกิจกรรมกีฬา
มหาวิทยาลัย 

1.  นํานักกีฬาเขาแขงขันตาม
โปรแกรมแขงขันกับหนวยงาน
ตาง ๆ  
2. จัดใหมีการคัดเลือกตัวนักกีฬา
มหาวิทยาลัยในแตละศูนยวิทย
พัฒนาและคัดเลือกรอบสุดทายที่
มหาวิทยาลัย 
3. จัดรูปแบบการฝกซอมนักกีฬา
ทางไกลกับผูฝกสอนในพื้นที่ 
4. จัดทําระเบียบคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย 

1.  สามารถเขารวมการแขงขันได
ตามความตองการของนักศึกษา 
 

1. ควรเสนอใหมีการปรับเปลี่ยน
ดานอายุ ผูเขารวมแขงขันเพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาเขารวมไดอยาง
ทั่วถึง 
 

องคประกอบที่ 8   การบริหารและ
การจัดการ 

    

ตัวบงชี้   8.1  แผนกลยุทธทีม่คีวาม
เชื่อมโยงกับยทุธศาสตรมหาวิทยาลยั 

- - -  
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องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ตัวบงชี้   8.2  การบริหารและการ
จัดการที่เนนการมีสวนรวมโปรงใส  
และตรวจสอบได 
 

- - - บุ คล ากรมีส วนร วมในการ
บริหารจัดการทั้งในสวนที่เปน
งานในความรับผิดชอบตามสาย
งานและงานที่ตนเองสนใจคือ
งานระบบคุณภาพของสํานักทํา
ใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี
ภายในหนวยงาน 

- มี ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ก า ร
บริหารงานภายในศูนย/ฝายให
หัวหนาศูนย/ฝายและเลขานุการ
สํานักรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ดูแล และแกไขปญหา 

 

ตัวบงชี้  8.3  ระบบการควบคุมภายใน
ที่ชวยสนับสนนุการบริหารและการ
จัดการ 
 

- มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณยังไมเหมาะสมบาง
กิจกรรม โครงการจัดสรร
งบประมาณใหไมพอเพียง ทําให
ตองมีการเสนอเรื่องขอจัดสรร
งบเพิ่มและการโอนงบประมาณ
ขามโครงการซึ่งเปนภาระงานที่
เพิ่มขึ้น 
 

- เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ โดยใหมี
การศึกษาขอมูลจากผูปฏิบัติ
โดยตรงเพื่อจะไดวิเคราะหและ
จัดสรรงบไดเหมาะสม 

- มีระบบการควบคุมการใช
งบประมาณและปฏิบัติอยาง
เครงครัดทําใหผูปฏิบัติงาน
สามารถ ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ไมมีผิดพลาด 
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องคประกอบ จุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริม 

องคประกอบที่ 9  การประกันคุณภาพ     
ตัวบงชี้  9.1 ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง          
ตอเนื่อง 

- 
 
 
 

- - บุคลากรมีสวนรวมในการ
ดําเนินการเรื่องการประกัน
คุณภาพ 

- ทําความเขาใจกับบุคลากรทุกคน
ใหตระหนักถึงความสําคัญการเก็บ
ขอมูลหลักฐานในการปฏิบัติงาน
เพื่อใชประโยชนในการประกัน    
คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้  9.2 ประสิทธิภาพของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

- - - - 
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 3.2 แผนการพฒันา/ปรับปรงุในปงบประมาณตอไป 
วตัถุประสงค ที่ โครงการ/กจิกรรม 

แกไขจดุออน เสริมจดุแข็ง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ 

1. การปรับปรุงเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสาํนักบริการการศึกษา 

- - ตุลาคม  2549-กันยายน  2550 สํานักงานเลขานุการ 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการแนะแนวการศึกษา -  กระบวนการวิธีการ 
และสื่อในการแนะ
แนวการศึกษา 

- พฤษภาคม- มิถุนายน  2550 ฝายแนะแนวการศึกษา 

3 การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการจัดสอน
เสริมและฝกปฏิบัติ 

- - ป  2550-2553 ศูนยบริการการศึกษาประจํา 
ภูมิภาค 

4 การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการ
ติดตอสื่อสารระหวางสํานักบริการการศึกษากับ
ศูนยบริการการศึกษา 

- - ป  2550-2553 ศูนยบริการการศึกษาประจํา 
ภูมิภาค 
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สวนที่ 4 ภาคผนวก 
4.1 ขอมูลและสถิติ 
 
 จํานวนบุคลากรแยกตามตาํแหนง 
 

วุฒิการศกึษา ตําแหนง 
ปวส. ตร ี โท เอก 

 
รวม 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ชํานาญการ   

- - 4 1 5 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - 1 3 - 4 
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ - 2 6 - 8 
นักวิชาการศึกษา - 7 - 1 8 
นักกิจการนักศึกษา ชํานาญการ - - 1 - 1 
นักกิจการนักศึกษา - 1 1 - 2 
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป - 6 1 - 7 
พนักงานธรุการ - 20 1 - 21 

รวมทั้งสิ้น 56 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

127

 4.1.7 จํานวนงานบทความวชิาการ 
 

การเผยแพร  
ที่ 

 
ชื่อบทความ 

 
ชื่อผูเขียน ไดรับการตีพิมพ/อางอิงใน นําเสนอในการประชุม 

วิชาการที/่เมื่อวันที่ 
1 สูความสําเร็จไดดวยการจัดการการเรียน นางสาวจิตติมา  รักนาค แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
2 การพัฒนาทักษะการอานเร็ว ดร.วัลภา  สบายยิ่ง แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
3 ศรัทธานั้นสําคัญไฉน นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
4 งานดีชีวีมีสุข นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
5 การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง นางสาวจิตติมา  รักนาค แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
6 เทคนิคการสอบอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
7 แผนสูความสําเร็จทางการเรียน นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
8 ฟง : จุดเริ่มตนการเรียนรู นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
9 คิดเรียนอยางสรางสรรค นางสาวอรนุช  กันสิทธิ์ แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
10 การทํางานอยางมีคุณภาพและใหผูอื่นยอมรับ นางสาวจิตติมา  รักนาค แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
11 สอบผูประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นางสาววรรณรักษ  อุตระภิญโญ แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
12 การทบทวนชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
13 สูความมั่นใจในการทําขอสอบอัตนัย นางสาวจิตติมา  รักนาค แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
14 เติมความสําเร็จใหชีวิต นายซัน  อันนันหนับ แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
15 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง แผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง - 
16 เทคนิคการเรียน-เทคนิคการจํา นางสาวอรนุช  กันสิทธิ์ ขาว มสธ. ประจํา ต.ค.-ธ.ค. 2548 - 
17 เพิ่มประสิทธิผลการเรียนดวยการทบทวน นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน ขาว มสธ. ประจํา ม.ค.-มี.ค. 2549 - 
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การเผยแพร  
ที่ 

 
ชื่อบทความ 

 
ชื่อผูเขียน ไดรับการตีพิมพ/อางอิงใน นําเสนอในการประชุม 

วิชาการที/่เมื่อวันที่ 
18 การเพิ่มแรงจูงใจทางการเรียน ดร.วัลภา  สบายยิ่ง ขาว มสธ. ประจํา เม.ย.-มิ.ย. 2549 - 
19 ความสําเร็จในการเรียน มสธ. นางสาวอรนุช  กันสิทธิ์ ขาว มสธ. ประจํา ก.ค.-ก.ย. 2549 - 

 
4.1.13  การเปนกรรมการวชิาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก/กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/สถาบันที่รับเปนกรรมการ 
1 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง สํานักบัณฑิตศึกษา มสธ. 
2 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน กรมศิลปากร  
4 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
 4.1.14 การเปนวิทยากรภายนอก 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/สถาบันที่รับเปนกรรมการ 

1 นางสาวเนตรนภา  อินทอง โรงเรียนทวีวัฒนา จังหวัดชลบุรี 
2 นางสาวจิตติมา  รักนาค บริษัทบอสตันเน็ตเวิรค  จํากัด 
3 นางสาวจิตติมา  รักนาค การทาเรือแหงประเทศไทย 
4 นางสาวจิตติมา  รักนาค ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5 นางสาวจิตติมา  รักนาค กรมบัญชีกลาง 
6 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน โรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
7 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/สถาบันที่รับเปนกรรมการ 
8 นางสาวเนตรนภา  อินทอง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
9 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
10 นางสาวจิตติมา  รักนาค       สํานักการศึกษาตอเนื่อง  มสธ. 
11 นางสาวจิตติมา  รักนาค คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
12 นางสาวจิตติมา  รักนาค ธนาคารแหงประเทศไทย 
13 นางสาวจิตติมา  รักนาค บริษัทเทยิน  (ประเทศไทย) จํากัด 
14 นางสาวจิตติมา  รักนาค ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย จํากัด 
15 นางสาวจิตติมา  รักนาค บริษัทสามารถ SHR 2006/004/C 
16 นางสาวจิตติมา  รักนาค ศูนยสัมมนาและฝกอบรม มสธ. 
17 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มสธ. 
18 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน กรมศิลปากร 
19 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
20 นางสาวจิตติมา  รักนาค กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
21 นางสาวจิตติมา  รักนาค หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
22 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน 
23 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง สํานักบัณฑิตศึกษา 
24 นางสาวจิตติมา  รักนาค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
25 นางสาวจิตติมา  รักนาค กระทรวงมหาดไทย 
26 นางสาวจิตติมา  รักนาค ศวน. มสธ. เพชรบุรี 
27 นางสาวจิตติมา  รักนาค สถาบันไทย-เยอรมัน 
28 นางสาวจิตติมา  รักนาค Holiday Inn Silom Bangkok 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/สถาบันที่รับเปนกรรมการ 
29 นางสาวจิตติมา  รักนาค บริษัทรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
30 นางสาวจิตติมา  รักนาค บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
31 ดร.สมคะเน  ค้ําจุน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
32 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 4.1.17 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
  สํานักบรกิารการศึกษา  มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน จํานวน   9   กิจกรรม/โครงการ 
ที่ กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป/สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน การแนะแนว 
และกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลยัเว และมหาวิทยาลัยดานัง 

7-13  มีนาคม  2549  ณ  ประเทศเวยีดนาม ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 

2 โครงการฝกอบรมหลักสูตรยุทธศาสตรการวัดความสําเรจ็ของ 
องคกร KPI 

20-21  กรกฎาคม  2549  ณ  โรงแรมอินทรา ประตนู้ํา นางสาวเพญ็ทพิย  เตยีวสวุรรณ 

3 โครงการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ 24-25  กรกฎาคม  2549  ณ โรงแรมอินทรา ประตนู้ํา นางผาณิตา  ดวงมณีมรกต 
4 โครงการพัฒนากรอบความคิดเพื่อความสําเร็จขององคกร 24  พฤษภาคม  2549  ณ  โรงแรมอนิทรา ประตนู้ํา นางสาวดารณ ี พานิช และ 

นางรุงนภา  สาตะมาน 
5 โครงการสัมมนาบุคลากรเพือ่เพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน  7-8  เมษายน  2549  ณ  ไรกสุุมา จังหวัดสระบรุ ี นางพรรณี  เพิ่มสวัสดิ์ 
6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสํานักงาน 

เลขานุการ 
มีนาคม-เมษายน  2549  ณ  สํานักบรกิาร  การศึกษา นางสายพิน  ชวงโชต ิ

7 ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาและ E-learning เพื่อ
พัฒนาระบบการบริการการศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยสุรนาร ี

2-3  มิถุนายน  2549  ณ มหาวิทยาลัยสรุนารี  ดร.สมคะเน  ค้ําจุน 
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8 โครงการสัมมนาบุคลากรการบริหารจดัการตามแผนการ
ดําเนินงานเพือ่มุงสูผลสัมฤทธิ ์

25-27  สิงหาคม  2549  ณ  ฮิลลไซต  
คันทรโีฮม กอลฟ 8 รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี 

นางนภัสวรรณ  เพ็ชรคอน และ  
นางเนตรชนก  ไตรญาณสม 

9 โครงการฝกอบรมบุคลากรใหไดรับความรูและทักษะทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน 

23-26  กุมภาพันธ  2549  ณ  มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง  
มหาวิทยาลยันเรศวร   

นางบุญเกื้อ  แทนวันชยั 

 
 
 4.1.18 การศกึษาตอ 
 
ที่ ชื่อ - สกุล สาขาที่ศึกษาตอ ภายใน 

ประเทศ 
ภายนอก
ประเทศ 

ชื่อสถาบัน 

1 นายวงศกร  เจียมเผา Ph. D (Public Administration) - มาเลเซีย Faculty of Public Management and Law 
University Utara Malaysia  

2 ดร.วัลภา  สบายยิ่ง  - สหรัฐอเมริกา  
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 4.2 หลกัฐานและแหลงขอมูลในการประเมินตนเอง 
องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่มี
ความสอดคลองระหวางกัน 

1. เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2547 (1  ตุลาคม  2547-30  กันยายน  2548)  ซึ่งมีการแสดงขอความ  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

3. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : แสดงขอเสนอแนะของคณะผูประเมิน  เรื่อง การปรับการเขียน
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

4. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่    1/2549 
5. ขอความแสดง วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคใน Web  Site 
6. บอรดประชาสัมพันธ ขอความ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค 

(เอกสารหมายเลข  EDS 1.1.1) 
แผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่
กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 
 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  2548 ทุกงาน/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําป  2549 ทุกงาน/กิจกรรม 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส  ไตรมาสที่  4 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2549  รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 
5. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปแตละศูนย/ฝาย 
6. เอกสารคําของบประมาณกิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรป  2550 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.2.1) 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
เปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 

1.   รายงานผลการดําเนินงานแตละงาน/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 (เอกสารหมายเลข EDS-1.3.1) 
การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในระบบทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ (การสอนเสริม) 

1.  แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่  2/2548  และภาคการศึกษาที่  
1/2549  เชน  การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา  การสอนเสริมโดยการนัดหมาย  การสอนเสริมในเรือนจํา  การสอนเสริม
ทางไกลผานดาวเทียม  การสอนเสริมแบบเขม  การสอนเสริมผานระบบ  VDO  Conference   และ VCD สอนเสริม 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
2.  เกณฑการจัดกิจกรรมสอนเสริมหลากหลายรูปแบบ ไดแก  การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา  การสอนเสริมโดยการนัดหมาย  

การสอนเสริมในเรือนจํา  การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม  การสอนเสริมแบบเขม  การสอนเสริมผานระบบ  VDO  
Conference   และ VCD สอนเสริม 

3.  มีการจัดทําตารางสอนเสริมที่หลากหลายรูปแบบ เชน ตารางสอนเสริมประจําภาคการศึกษา  ตารางสอนเสริมทางไกลผาน
ดาวเทียม  ตารางการสอนเสริมแบบเขม  ตารางสอนเสริมผานระบบ  VDO Conference  

4.  บันทึกความรวมมือจัดทําสื่อโสตทัศนในแตละชุดวิชาที่จัดใหมีการสอนเสริม 
5. รายงานสถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริม ภาคการศึกษาที่  2/2548  และ ภาคการศึกษา  1/2549 
6. แบบประเมินผลการสอนเสริมใหกับนักศึกษา และคูมือประเมินผลการสอนเสริม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม 

(เอกสารหมายเลข  EDS 2.1.3) 
การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ระบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

1. แผนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําป 2548 (ภาค 2/2548 ระหวางมีนาคม-พฤษภาคม 2549 และ 1/2549 ระหวางสิงหาคม-
พฤศจิกายน  2549) 
2. สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาและแบบตอบรับเขาฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2548 และ 1/2549) 
4. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา  
5. สําเนาคําสั่ง มสธ. แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝกฯ 
6. แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดฝกปฏิบัติ 
7. สรุปผลการประเมินการฝกฯ ประจําภาคการศึกษา (2/2548 และ 1/2549)แยกตามสาขาวิชา 
8. สําเนาบันทึกสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2548 และ 1/2549) 

(เอกสารหมายเลข EDS-2.2.3) 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ          
ชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ณ  ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจและศูนยบริการ        
การศึกษาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.  สําเนาบันทึกถึงสํานักทะเบียนและวัดผลขอรายชื่อและที่อยูนักศึกษาที่ลงทะเบียน ชุดวิชาฝกฯประจําภาคการศึกษา 
2. สําเนาจากสาขาวิชาสงขอมูลกําหนดการฝกฯแตละภาคการศึกษา  
3. แผนจัดทําโครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติการฝกฯ ประจําป 2548 
4. แผนดําเนินงานประจําป 2549 (ภาค 2/2548 และ 1/2549) 
5. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาประจําภาคการศึกษา(2/2548 และ 1/2549) 
6. รายชื่อนักศึกษาที่เขาฝกฯประจําภาคการศึกษา(2/2548 และ 1/2549) 
7. สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคลากรศูนยฯรับผิดชอบในวันจัดฝกฯ ป 2549 
8. แบบประเมินผลการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
9. สรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา (2/2548) แยกตามสาขาวิชา 
10.สําเนาบันทึกสงผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 2/2548  

(เอกสารหมายเลข EDS-2.3.3) 
การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในเรือนจําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. สําเนาบันทึกถึงหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ขอขอมูลการจัดฝกประจําภาคการศึกษา 2/2548 และ 1/2549 ดังนี้ 
1.1 สาขาวิชา 
1.2 สํานักทะเบียนและวัดผล 
1.3 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
1.4 กองกลาง 

2. สําเนาจดหมายขออนุญาตกรมราชทัณฑ  ขอใชสถานที่จัดฝกฯและเบิกตัวผูตองขังเขาฝกฯประจําภาคการศึกษาที่ 2/2548 และ 
1/2549 
3. สําเนาจดหมายแจงนักศึกษาเขาฝกฯ เปนรายบุคคลผานเรือนจํา 
4. สําเนาจดหมายจัดฝกขออนุญาตผูบัญชาการเรือนจําเบิกตัวนักศึกษาในเรือนจํา 
5. บัญชีรายชื่อนักศึกษาผูตองขังเขาฝกฯ 
6. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรเดินทางไปอํานวยการฝกฯ ณ เรือนจํากลางบางขวาง จ.นนทบุรี  
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
7. แบบประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
8. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกฯประจําภาคการศึกษา 
9. สําเนาบันทึกจัดสงสรุปผลการประเมินการจัดฝกใหกับสาขาวิชา (ภาค 2/2548 และ 1/2549) 

(เอกสารหมายเลข EDS-2.4.3) 
 
องคประกอบที ่3  การบริการนักศึกษา 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุ
การศึกษาแกนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

1. มีแผนการดําเนินงานการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา ประจําปการศึกษา 
- แผนการปฏิบัติงานป  2548 (1 ต.ค. 2548-31 ธ.ค. 2548) 
- แผนการปฏิบัติงานป  2549 (1 ม.ค. 2549-30 ก.ย. 2549) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2548 (1 ต.ค. 2548-31 ธ.ค. 2548) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ป 2549 (1 ม.ค. 2549-30 ก.ย. 2549) 
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. 

3. ระบบสารสนเทศที่ใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดสงเอกสารการสอนฯ ได 
- ตรวจสอบการจัดสงเอกสารการสอนฯ  จาก web site ของ มสธ.  
ตัวอยาง  ขั้นตอนการเขา web ของ มสธ. และการตรวจสอบขอมูลการจัดสงจาก web 
- ตรวจสอบ โดยสอบถามทางโทรศัพท ที่หมายเลข  0-2504-7323, 0-2504-7626 
ตัวอยาง  ขอมูลที่นักศึกษาโทรศัพทสอบถามมา 
- ตรวจสอบ โดยเขียนจดหมายสอบถามมา 
ตัวอยาง  จดหมายที่นักศึกษาเขียนเขามาสอบถาม 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
4. การประเมินผลการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา  

รายงานการสรุปผลการสํารวจการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา จากแบบสอบถาม 
- สรุปผลการนําพลาสติกมาใชบรรจุเอกสารฯ แทนกลองลูกฟูก 
- สรุประยะเวลาที่นักศึกษาไดรับเอกสารการสอนฯ หลังจากไดดําเนินการจัดสงแลว 
ตัวอยาง  แบบสอบถามที่สงใหนักศึกษาตอบ 

5. นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงการบรรจุและจัดสงเอกสารการสอนฯ 
- มีการปรับขั้นตอนการลงบัญชี  ใหสามารถใชบัญชีรวมกันไดทั้งหนวยขอมูล-ปดที่อยูฯ และหนวยบรรจุ-จัดสง 
ตัวอยาง 
- บัญชีสายรถ ของหนวยขอมูล-ปดที่อยูฯ  และหนวยบรรจุ-จัดสง (เดิม) 
- บัญชีสายรถ ที่ใชรวมกันของหนวยขอมูล-ปดที่อยู  และหนวยบรรจุ-จัดสง (ใหม) 
- ปรับปรุงพลาสติกที่ใชในการบรรจุ  ใหมีความหนามากขึ้น 
- บันทึกสั่งซื้อพลาสติก 

(เอกสารหมายเลข EDS-3.1.4) 
การบริหารงานพัสดุการศึกษา 1. วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานพัสดุการศึกษา 

2. บันทึกสั่งพิมพเอกสารการสอน 
3. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. สถิติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษายอนหลัง  3  ภาคการศึกษา 
5. สถิติการจําหนายเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาในรอบป 
6. จํานวนคลังเอกสารการสอน 
7. ระบบบัญชี 
8. คูมือบริหารงานพัสดุ 
9. แผนผงัการจัดเก็บพัสดุการศึกษา 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
10. ขอมูลประกอบการบริหารความเสี่ยง 

10.1 ตารางเวรดูแลความเรียบรอย 
10.2 ผังการเขาออกบริเวณคลังพัสดุการศึกษา 
10.3 กําหนดการในการกําจัดแมลง 

11. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประเภทวัสดุการศึกษา และสําเนา   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประเภท
วัสดุการศึกษา 

12. บันทึกการจําหนายเอกสารการสอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด และบันทึกผลการควบคุมและจําหนายเอกสารการ
สอนรุนเกาและเอกสารการสอนที่ชํารุด 

13. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมและจําหนายพสัดุ 
(เอกสารหมายเลข EDS-3.2.4) 

บริการไปรษณียมหาวิทยาลัยใหกับ
ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงคของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย 
2. แผนการดําเนินงานเดือนตุลาคม  2548-กันยายน  2549 
3. ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม  2548-กันยายน  2549 
4. ตัวอยางตารางสงหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย 
5. ตัวอยางใบนําสงพัสดุกับองคการ ร.ส.พ. 
6. ตัวอยางใบนําสงไปรษณียภัณฑกับบริษทัไปรษณียไทย จํากัด 
7. ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
8. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
9. หนังสือเวียนเชิญประชุมบุคลากรประจํางานไปรษณียมหาวิทยาลัย 
10. รายงานการประชุมบุคลากรประจํางานไปรษณียมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.3.4) 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
การจัดบริการแนะแนวการศึกษาในตอ 
มสธ. 

1. แผนการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ประจําปการศึกษา  2549 
2. เอกสารขอรับบริการแนะแนวจากหนวยงานตาง ๆ  
3. เอกสารการสงสื่อสิ่งพิมพเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
4. คําสั่งการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. ใหกับหนวยงานที่ติดตอขอรับบริการ 
5. คูมือสําหรับวิทยากร และสื่อตาง ๆ ในการใหบริการแนะแนวการศึกษา 
6. รายงานสรุปผลการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.4.2) 
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1.   เอกสารแผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัย ป 2548 

2.  รายงานการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศกึษา 
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษาทราบใน  ครั้งที่ 4 /2549 
4.  รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่  21  / 2549 เดือนพฤศจิกายน  2549   
5.  VCD ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  /  สาขาวิชา  
6.   เอกสารปฐมนิเทศ 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.5.2) 
การบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท   1.เอกสารแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2548 

2.แบบฟอรมการรับโทรศัพทรายวัน / รายบุคคล 
3.รายงานการประชุม  15 นาทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการใหคําปรึกษาใน COMPUTER 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.6.2) 
สื่ออิเล็กทรอนกิส หัวขอ “แนะแนว
การศึกษา”  บน www.stou.ac.th 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 
2. ตัวอยางหนารายการ Webpage ของฝายแนะแนวการศึกษา url : http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/   ซึ่งจะมี 
Link ไปยังหนารายการตางๆของฝายแนะแนวการศึกษา และหนารายการหลักของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
4.  สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ ศูนยรวมสถิติเว็บไทย 
 http://truehits net และ www.webstats4you.com  

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.7.2) 
การบริการการใหคําปรึกษาผานกระดาน
สนทนา “คุยกับนักแนะแนว”  และ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของฝายแนะแนว
การศึกษา  e-mail:    
co.esoffice@stou.ac.th 

1. (ตัวอยาง ) กระทูปญหากระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” (1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2549) 
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/webboard/  
2. (ตัวอยาง) จดหมายตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (1 ต.ค. 2548 - 30- ก.ย. 2549) 
3. สถิติการตอบปญหาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail:    co.esoffice@stou.ac.th (1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2549) 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.8.2) 
รายการวิทยุกระจายเสียง และ 
วิทยุโทรทัศนเพื่อการแนะแนวการศึกษา  
(แบบปฏิสัมพันธ) 

1. แผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
       ภาคการศึกษาที่ 2/2548 และภาคการศึกษาที่ 1/2549 
2. ตัวอยางประเด็นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษาภาคการศกึษาที่ 2/2548 
3. ตัวอยางบทรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อการแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2548 
4. ตัวอยางตารางออกอากาศวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
5. CD รายการวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่ 1/2549 และVCD รายการวิทยุโทรทัศน 
6. ปฏิทินการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.9.2) 
การผลิตบทความแนะแนวผานสื่อสิ่งพิมพ 1. แผนการผลิตบทความคอลัมนแนะแนวในขาว มสธ. และแผนการผลิตแผนพับแนะแนวเฉพาะเรื่อง 

2. บทความแนะแนวในขาว มสธ. ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2548, มกราคม-มีนาคม  2548 เมษายน 2548 และ กรกฎาคม-กันยายน 
2548 

3. ตัวอยางเอกสารแผนพับ 15 เรื่อง 
4. รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจเอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.10.2) 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 1. แผนการดําเนินงาน และคูมอืการดําเนินงานทุนการศึกษา 

2. แฟมขอมูลนกัศึกษาที่ไดรับทุน  
3. ประกาศผลผูไดรับทุน 
4. แผนพับทุนการศึกษา 
5. แบบประเมินผลการรับทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน 
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.11.2) 
โครงการแนะแนวนัดหมาย 1. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ป  2548 

2. รายงานสรุปโครงการแนะแนวนัดหมาย 
 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.12.2) 
โครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวย
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 

1. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยป  2548 
2. รายงานสรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.13.2) 
โครงการบัณฑิตอาสา 1. แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ป  2549 

2. จดหมายเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ 
3. เอกสารการดําเนินโครงการบัณฑิตอาสา 
4. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
5. รายงานสรุปการจัดโครงการ 

(เอกสารหมายเลข  EDS 3.14.2) 
นักศึกษาวิชาทหาร 1. ใบสมัคร 

2. บัญชีรายชื่อนักศึกษาป  2547 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
3. หลักฐานการฝากนักศึกษา 
4. บันทึกการสงรายชื่อ 
5. แบบสอบถาม/รูปภาพ 

(เอกสารหมายเลข EDS 3.15.2) 
บริการการจัดกิจกรรมนักศึกษา 1. หนังสือรับรองการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 

2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาปฏิบัติงานประจํา 
3. ภาพถาย 
4. โครงการกิจกรรมของชมรมฯ   
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารประกอบการสัมมนาผูนํา 
7. บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมสัมมนา 

(เอกสารหมายเลข EDS 3.16.2) 
การเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่  33  “ศาลายาเกมส” 
 

1. แผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
2. สําเนาเว็บไซตการประชาสัมพันธรับสมัคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย 
4. สําเนาหนังสือการประสานงานขอตรวจสอบผลการเรียน และขอเอกสารประกอบการสมัครกับสํานักทะเบียนและวัดผล 
5. สําเนาหลักฐานการแสดงความจํานงชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 
6. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและคูมือกีฬา มสธ. 
7. คูมือกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. ผลการประเมินการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
สํานักบริการการศึกษา 
 

142

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
9. สําเนาเว็ปไซตประมวลภาพการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยป  2548 
10. รายงานสรุปการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข EDS 3.17.2) 
แผนกลยุทธทีม่ีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั 

1. เอกสารแบบ รป. กผ. 2/2549 
2. เอกสารแบบ รป. กผ. 4/2549 
3. เอกสารขอมูลการพัฒนาบุคลากรของสํานักบริการการศึกษา 
4. เอกสารคําสั่งสํานักบริการการศึกษาเรื่อง  แตงตั้งทีมงานในการดําเนินงาน  5  กิจกรรม 
5. เอกสารแสดงผลการดําเนินงานของคณะทํางานระบบคุณภาพ  5  กิจกรรม 

- การจัดการความรู 
- การประกันคุณภาพ 
- กิจกรรม  5  ส 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

6. เอกสารการดําเนินงานเรื่อง  การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการเงิน ดานพัสดุ ครุภัณฑ 
7. ฐานขอมลูสารสนเทศของศูนย/ฝายตาง ๆ  
8. เอกสารผลการประเมินการดําเนินงานตามกลยุทธ 

(เอกสารหมายเลข EDS 8.1.1) 
การบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวน
รวม โปรงใส และตรวจสอบได 

1. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษา 
3. เอกสารการประชุมผูบริหารสํานักบริการการศึกษา 
4. หลักฐานการจองการใชหองประชุมเพื่อประชุมศูนย/ฝาย  หรือรายงานการประชุมของศูนย/ฝาย 
5. เอกสารคําสั่งสํานักบริการการศึกษาเรื่อง  แตงตั้งทีมงานในการดําเนินงาน  5  กิจกรรม 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
6. เอกสารผลการประเมินการดําเนินงานตามกลยุทธ  

(เอกสารหมายเลข EDS 8.2.1) 
ระบบการควบคุมภายในที่ชวยสนับสนุน
การบริหารและการจัดการ 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2548 ทุกงาน/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 2549  ทุกงาน/กิจกรรม 
3. แผนการจัดจางลูกจางชั่วคราวรายวัน 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2548  รายไตรมาส (ไตรมาสที่  4) 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ  6  เดือน และรอบ  9  เดือน 
6. สมุดบันทึกการตัดงบประมาณทุกงาน/กิจกรรม 
7. รายงานการใชงบประมาณประจําเดือนแตละงาน/กิจกรรม 
8. รายงานการตัดงบประมาณประจําเดือนจากกองคลัง 
9. เอกสารการจัดทํางบประมาณงานกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ป 2550 
10. บันทึกแจงรายชื่อการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภณัฑ 
11. ตัวอยางบัญชีรายการเบิก-จายพัสดุครุภัณฑ 
12. ตัวอยาง  แบบฟอรมการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
13. บันทึกการสงขอมูลการลาของบุคลากรถึงกองการเจาหนาที่ 
14. เอกสารสรุปผลการใชงบประมาณแตละงาน/กิจกรรม 

(เอกสารหมายเลข EDS 8.3.1) 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

1. เอกสารรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
2. บันทึกเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒแิตงตั้งเปนกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
3. เอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสํานักบริการการศึกษา 
4. เอกสารตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักที่สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย 
5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้ หมายเลขและรายละเอียดหลักฐานหรือแหลงขอมูล 
6. คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  ตุลาคม 2547 ถึง 30  กันยายน  2548 
7. คูมือและรายงานการประเมินตนเองของสํานักชวงการดําเนินงาน 1  ตุลาคม  2548 ถึง  30  กันยายน  2549 
8. บันทึกแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบ 

(เอกสารหมายเลข EDS 9.1.1) 
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

1. รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน   
2. บันทึกสงรายชื่อผูแทนหนวยงานเขารับฟงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
3. บันทึกสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนองคประกอบตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ  การศึกษาและการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
4. คําสั่งใหบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. บันทกึเชิญประชุมและใหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมแผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ        

การศึกษาภายใน 
6. บันทึกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักเพื่อซักซอมและเตรียมความพรอมในการรับ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
7. บันทึกเชิญประชุมผูตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักพรอมรายนามผูตรวจประกัน   คุณภาพภายในสํานัก

บริการการศึกษา (การประเมินชวงการดําเนินงาน ตุลาคม 2547-กันยายน  2548) 
8. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชวงการดําเนนิงาน  1  ตุลาคม 2548-30  กันยายน  2549 
9. บันทึกการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลอืกเปนกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
10. บันทึกแจงกําหนดวันขอรับการประเมินและเสนอชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
11. แผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป  2549 
12. แผนกลยุทธสํานักบริการการศึกษา  2549 

(เอกสารหมายเลข EDS 9.2.1) 
 


