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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ปการศึกษา 2549 (1 กรกฎาคม 2549 – 30 มิถุนายน  2550) ของสํานักบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมท้ังใช        
เปนกลไกในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองคกร
ตามภารกิจของหนวยงาน ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

แนวทางการประเมินตนเองยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ. (ฉบับธันวาคม 
2549)  ประกอบดวยมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานที่ 6 
มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดาน              
การประกันคุณภาพ ซ่ึงเปนตัวบงชี้รวมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนตัวบงชี้เฉพาะของสํานัก
บริการการศึกษา นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มรายงานความกาวหนาจากผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ผานมาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง
และโอกาสในการพัฒนา ไวในรายงานนี้ดวย 
 
  

        สํานักบริการการศึกษา 
               กันยายน  2550 
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สวนที ่1  
 

สภาพปจจุบันของหนวยงาน 
 

ประวัติหนวยงาน 
 
สํานักบริการการศึกษา  เปนหนวยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย

ตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม  พ.ศ. 2522 ไดมีพระราชกฤษฎีการจัดต้ังหนวยงานขึ้นใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบดวย  5  หนวยงาน  คือ  สํานักงานอธิการบดี  สํานักทะเบียน
และวัดผล  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา   สํานักบริการการศึกษา  และสํานักวิชาการ และตอมาในวันท่ี  5  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2522  ไดมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยใหมีการแบงสวนราชการในสํานักดังกลาวขางตน
ออกเปนหนวยงานตาง ๆ   ตามลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ   โดยกําหนดใหสํานักบริการการศึกษา
แบงหนวยงานออกเปน  4  หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา  ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค  ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย  
 
โครงสรางการบริหารของสํานักบริการการศึกษา 

แผนภูมิการจัดองคกร   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สํานักบริการการศึกษา 
คณะกรรมการประจําสํานัก

บริการการศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค 

ศูนยบริการการสอน 
ทางไปรษณีย 

ฝายกิจการ    
นักศึกษา 
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โครงสรางองคกรและการกําหนดบทบาทหนาที่เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยใหมี   
การแบงสวนราชการเปนหนวยงานตาง ๆ  ตามลักษณะหนาที่รับผิดชอบ โดยแบงออกเปน  4  หนวยงาน  
คือ  สํานักงานเลขานุการ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค ศูนยบริการการ
สอนทางไปรษณีย แตปจจุบันไดมีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก จึงไดแบงสวนราชการใหมเปนการภายในโดยได
เพิ่ม ฝายกิจการนักศึกษา โดยแยกออกมาจากฝายแนะแนวการศึกษา  โดยแตละหนวยงานมีภาระ     
ความรับผิดชอบในการใหบริการการศึกษา  ดังนี้ 

1.    สํานักงานเลขานุการ 
   สํานักงานเลขานุการมีหนาที่และภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการทั่วไป   ซึ่งมี

ขอบเขตงานเกี่ยวของกับงานอํานวยการและงานบริหารและพัฒนา ตลอดจนงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในอันที่จะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานของสํานักบริการการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. ฝายแนะแนวการศึกษา 
รับผิดชอบภาระงานดานการใหบริการแนะแนวแกผูสนใจกอนสมัครเปนนักศึกษาปจจุบัน 

และหลังจบการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนว การปรับตัว วิธีการศึกษาตอในระดับสูง   
ตลอดจนปญหาทางดานสวนตัว  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทั้งนี้ ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและเปนกลุมโดยผานสื่อบุคคล   (นักแนะแนว)  โทรศัพท  จดหมาย 
สื่อสิ่งพิมพ  รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  Internet  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และงานบริการนักศึกษาพิการ เปนตน 

3. ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู   

ความเขาใจเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร  ไดแก  การสอนเสริม การฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะ  ตลอดจนรับผิดชอบภาระงานดานการจัดตั้งดูแลและประสานงานการบริหารศูนยบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศประกอบดวย  ศูนยบริการการศึกษาภาค  จํานวน  7  แหง  
ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด   จํานวน 80 แหง ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
จํานวน  65  แหง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 15 แหง เปนตน 

4. ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
รับผิดชอบการใหบริการดานวัสดุและสื่อการเรียนการสอนแกนักศึกษาและผูเรียน 

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

 

5. ฝายกิจการนักศึกษา 
รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยการจัดใหมี            

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  กิจกรรมชมรมนักศึกษา  ติดตามประเมินผลและจัดสื่อประสานและ
ประชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาดวยกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการศึกษาทางไกลเปน
บัณฑติที่มีความรูคูคุณธรรม 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

1. วิสัยทัศน   
มุงม่ันใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศ เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ

ผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  พรอมดวย
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

2. พนัธกิจ  
1. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหแกนักศึกษาและผูสนใจ  โดยใชกิจกรรมและ    

สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใหเขาใจระบบการศึกษาทางไกลและเรียนไดจนสําเร็จการศึกษา    
2. บริการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ

ใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามมาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
3. บริการเสริมทางวิชาการระดับปริญญาตรี  โดยการจัดกิจกรรมสอนเสริม  และกิจกรรม

ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ     
4. บริการจัดสงสื่อการศึกษาแกนักศึกษา และบริการสื่อการสอนใหหนวยงาน         

ความรวมมือ   เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกล พรอมท้ัง
ใหบริการรับ-สงหนังสือราชการและไปรษณีภัณฑ 

 

3. วัตถปุระสงค 
1.   เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา   บัณฑิตและผูสนใจทั่วไป   
      โดยมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมผูรับบริการมากที่สุด 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนักศึกษา โดยใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
4. เพื่อจัดสงวัสดุและสื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาทางไปรษณีย โดยแสวงหาชองทาง               
    การจัดสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหนักศึกษาไดรับสื่ออยางสะดวกและรวดเร็ว 
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ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 
 
 1. จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุท้ังหมด ในปการศึกษา 2549 
           หนวย : คน 

 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
ประจาํ 

ลูกจาง
ชั่วคราว
ราย
เดือน 

ลูกจาง 
ชั่วคราว
รายวนั 

ลูกจาง
โครงการ 

ชํานาญ
การ 

รวม 

 51 4 14 1 80 1 13 164 
รอยละ 31.09 2.43 8.53 0.62 48.78 0.62 7.93 100 
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    2. วุฒิการศึกษา 
                       หนวย : คน 

วฒุิการศึกษา ลาศึกษาตอ  
ปวช. ปวส. ตรี โท เอก รวม โท เอก รวม 

 104 1 39 15 2 161 2 1 3 
รอยละ 64.59 0.63 24.23 1.31 1.24 100 67.00 33.00 100.0 
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ตรี โท

เอก

วุฒิการศึกษา  จํานวน  161 คน             ลาศึกษาตอ  จํานวน  3  คน 
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ผลการประเมนิ ประจําป 2549 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษา เปนการประเมินตนเองสําหรับ    
การดําเนินงานในปการศึกษา 2549  โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2546  ซึ่งเปนขอมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก     
เพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ สําหรับขอมูลที่แสดงในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบดวยขอมูล
ดานการจัดการเรียนการสอน ใชรอบเวลาตามปการศึกษา 2549 เปนหลัก (1 กรกฎาคม 2549 - 
30 มิถุนายน 2550)  และขอมูลดานการบริหารจัดการ ใชรอบเวลาตามปงบประมาณ 2550 เปน
หลัก (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)  มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และ
เกณฑ  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  (9  ตัวบงชี้  คาน้ําหนัก  
17.18  คะแนน)    

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  (4  ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก  
7.22  คะแนน)  

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ (2  ตัวบงชี้  คาน้ําหนัก                
20 คะแนน) 

การประเมินผลการจัดการศึกษาภายในของหนวยงานในระดับมาตรฐาน ความหมาย
ผลประเมิน  ดังน้ี 
 

ชวงคะแนน ผลการประเมนิ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช 
1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง 
1.00 –1.50 ตองปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
ตัวบงชีท่ี้ 5.1  มีการกาํหนดวิสัยทศัน พนัธกิจ และวัตถปุระสงค 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  2 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   3 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดวิสัยทศัน พันธกิจ และวตัถุประสงคสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 2. บุคลากรมสีวนรวมในกําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ และวัตถุประสงค 
 3. มีการเผยแพรวิสัยทศัน พันธกิจ และวตัถุประสงคภายในและตอสาธารณะ 
 4. มีการประเมินความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกจิ และวตัถุประสงค 
 5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการทบทวนวิสัยทัศน พันธกจิ และวัตถุประสงค 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการมากกวา
หรือเทากบั 4 ขอแรก 

เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 
ป  2546 ป  2547 ป 2548 ป 2549 

1) มีการกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร 

2) มีความชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจ
หลัก 

3) มีการเผยแพรให
บุคลากรในสํานัก
รับทราบ 

4) บุคลากรสวนใหญ 
รอยละ 60-80  ไดรบั
ทราบ 

1) มีการกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร 

2) มีความสอดคลอง
ระหวางกัน 

3) มีการเผยแพรให
บุคลากรในหนวยงาน
ไดทราบ 

4) บุคลากรภายใน
หนวยงานรอยละ 60-
80 ไดรับทราบ 

5) มีการเผยแพรตอ
สาธารณะ 

1) มีการกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร 

2) มีการเผยแพรภายใน
หนวยงาน 

3) มีการเผยแพรแก  
สาธารณะ 

4) มีการประเมินความ
สอดคลองระหวางกัน 

5) มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ทบทวน 

1) มีการกําหนดใหมี
ความสอดคลองกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

2) บุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนด 

3) มีการเผยแพรภายใน
และสาธารณะ 

4) มีการประเมินความ
สอดคลองระหวางกัน 

5) มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ทบทวน 

คะแนนผลการประเมิน 4 คะแนนผลการประเมิน 4.5 คะแนนผลการประเมิน 5 คะแนนผลการประเมิน 5 
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ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                           5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(รายละเอียดของวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  ดังเอกสารประกอบการรายงาน) 
2. บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  โดยหลังจากที่คณะ               

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลวได
มีการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรับทราบและพิจารณาผล
การประเมิน โดยการประชุมไดพิจารณาทบทวน  ความเหมาะสมของขอความ  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหเปนกรอบในการดําเนินงานของสํานัก  ซ่ึงท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาแลวเห็นวาขอความที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมดีจึงกําหนด
ใชขอความ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเดิมตอไป 

3. มีการเผยแพรวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคภายในและตอสาธารณะ โดยในการประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดมอบคณะทํางานสารสนเทศของสํานัก  
ตรวจสอบ และจัดหนา  web  ประชาสัมพันธงานประกันคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้  
คณะทํางาน 5  ส  ของสํานักไดเสนอขออนุมัติใชงบประมาณจัดทําปายขอความ  บอก
วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดใหญติดตั้ง
บริเวณโถงชั้นลางของอาคาร  สําหรับเผยแพรใหบุคลากรและผูมาติดตอหนวยงานไดเห็นอยาง
ชัดเจน 

4. มีการประเมินความสอดคลองระหวางกัน  โดยในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
ขอความวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค (ตามขอ 2) คณะอนุกรรมการไดประเมิน                     
ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  ซ่ึงจากการประเมินท่ีประชุมเห็น
วาทั้ง  3  สวน  มีความสอดคลอง ดังขอมูลการประเมินในการประชุมคณะอนุกรรมการ 
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ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. เอกสารขอความ  วิสัยทัศน  พันธกจิ  และวัตถุประสงคของสํานักบรกิารการศึกษา 
2. รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักบริการ

การศึกษา 
3. เอกสารการดาํเนินการจัดจางทําปายขอความบอกวิสยัทัศน พันธกจิ  และวัตถุประสงค

ของสํานัก 
4. ปายขอความ วิสัยทศัน  พนัธกิจ และวตัถุประสงค 
5. เอกสารผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวิสัยทศัน  พันธกิจ  และวตัถุประสงคของ

หนวยงาน 
 

แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ  สํานกับริการการศกึษา 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.1.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.2   มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ/แผนดําเนนิงาน/แผนปฏบิตัิการประจาํปและมี
การกําหนดตัวบงช้ีหลักเพื่อวดัความสําเร็จของการดาํเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  2 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   4 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ/แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
 2. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
 3. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
 4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ              
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน  
 5. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค         
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 6. มีการนําผลการประเมินและวเิคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนือ่ง 
 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4-5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 
ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

แผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธ แผนกลยุทธ  
1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติ

การเปนลายลักษณ
อักษร 

2) แผนปฏิบตัิการมีความ
ชัดเจนและสอดคลอง
กับวิสัยทศัน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

3) มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการ
ประจําป 

4) มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการ
ประจําป 

1) มีแผนกลยุทธเปนลาย
ลักษณอักษร 

2) มีความชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

3) มีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ 

4) มีการประเมินแผน           
กลยุทธ 

แผนปฏิบัติการประจําป 
1) มีแผนปฏิบตัิการเปน

ลายลักษณอักษร 
2) มีความสอดคลองกับ

ปณิธาน วิสัยทศัน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค 

3) มีการจัดทําแผนปฏิบตัิ
การแบบมสีวนรวมของ
บุคลากรภายใน
หนวยงาน 

4) มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการ 

5) มีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

1) มีแผนกลยุทธเปนลาย
ลักษณอักษร 

2) มีความชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

3) มีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ 

4) มีการประเมินแผนกล
ยุทธ 

5) มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการประจําป 
1) มีการจัดทําแผนปฏิบตัิ

การแบบมสีวนรวม
ของบุคลากรภายใน
หนวยงาน 

2) มีแผนปฏิบตัิการเปน
ลายลักษณอักษร 

3) มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการ 

4) มีการประเมินผล         
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการ 

5) มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
จัดทําแผนปฏบิตัิการ 

1) มีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ/แผนปฏิบตัิการ
ประจําปใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

2) มีการกําหนดตัวบงชี้ของ
การดําเนินงานและ
กําหนดเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเรจ็ของการ
ดําเนินงาน 

3) มีการดําเนินงานตาม
แผนครบทุกภารกิจ 

4) มีการตดิตามตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
อยางนอยปละ    2 ครั้ง 
และรายงานผลตอ
ผูบริหารหนวยงาน 

5) มีการวิเคราะห           
ความสอดคลองระหวาง
กลยุทธกับยุทธสาสตร
มหาวิทยาลัย 

6) มีการนําผลการประเมิน
และวิเคราะหมาปรับปรุง
กลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

คะแนนผลการประเมิน 4 คะแนนผลการประเมิน 3.75 คะแนนผลการประเมิน 
4.75 

คะแนนผลการประเมิน 5 
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ผลการดาํเนนิงาน 
1. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ/แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและ

กัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  โดย
ผูบริหารสํานักระดับผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก เลขานุการสํานัก และหัวหนา
ศูนย/ฝายไดประชุมสัมมนา  ระหวางวันที่  22-25  กุมภาพันธ  2550  ณ  จังหวัดเชียงราย  ซึง่
ในการประชุมสัมมนาดังกลาวไดมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 

1) การกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบใน
ปจจุบัน 

2) การทบทวนแผนกลยุทธ 
3) แผนปฏิบัติการประจําป  2551 
4) แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  10  ป 
5) แผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) 
6) แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงผลการพิจารณาในเรื่องดังกลาวขางตนไดนํามาใชในการพิจารณาจัดทํากลยุทธในการ

ดําเนินงานเพื่อเสนอเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักบริการการศึกษาประจําป  2550  และ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  2551 
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน โดย 
2.1 ตัวบงชี้ผลผลิตของแผนปฏิบัติประจําป  2550  ประกอบดวย  31  ตัวบงชี้ คือ 

2.1.1 กิจกรรมสารบรรณและธุรการ    จํานวน    3  ตัวบงชี้ 
2.1.2 กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร    จํานวน    1  ตัวบงชี้ 
2.1.3 กิจกรรมบริการการศึกษา    จํานวน  14  ตัวบงชี้ 
2.1.4 กจิกรรมทุนการศึกษานักศึกษา   จํานวน    2  ตัวบงชี้ 
2.1.5 กิจกรรมการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะสาขาวิชา 

  ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชา)   จํานวน    3  ตัวบงชี้ 
2.1.6 กิจกรรมการสอนเสริม     จํานวน    2  ตัวบงชี้ 
2.1.7 กิจกรรมการบริการศึกษาทางไปรษณีย จํานวน    6  ตัวบงชี้ 

2.2 ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธของหนวยงานในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ              
สํานักบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2550  ประกอบดวย  10  ตัวบงชี้ 
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3. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  โดยสํานักงานเลขานุการและศูนย/ฝายตาง ๆ  ได
ดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  ดังนี้ 

3.1 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  2550 
1) สํานักงานเลขานุการ ดําเนินงานกิจกรรมสารบรรณและธุรการ โดยมีผลผลิตการ

ดําเนินการงานอํานวยการและงานบริหารทั่วไป ซ่ึงไดแกงานดานสารบรรณและ
ธุรการ  บริหารทั่วไป  แผนงบประมาณ การเงิน พัสดุ บุคคล  ประกันคุณภาพ
การศึกษา  การจัดการความรู  ฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการงาน
สํานักงานเลขานุการ ตลอดจนกิจกรรมการพระราชทานปริญญาบัตร 

2) ฝายแนะแนวการศึกษาดําเนินการกิจกรรมบริการนักศึกษาและกิจกรรม 
ทุนการศึ กษา  โดยมีผลผลิ ตการดํ า เ นินงาน  การแนะแนวการศึ กษา                     
การปฐมนิเทศนักศึกษา  ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

3) ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค ดําเนินงานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
และงานจัดการสอนเสริม  โดยมีผลผลิตการดําเนินการงานจัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวิชาสาขาวิชาระดับปริญญาตรี  จํานวน  8  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร  ศึกษาศาสตร  วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตรสุขภาพ  พยาบาล
ศาสตร  คหกรรมศาสตร  สงเสริมการเกษตรและสหกรณ  และวิทยาศาสตร
สุขภาพ  รวมทั้งการบริการจัดการสอนเสริมในรูปแบบตาง ๆ  

4) ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย ดําเนินงานบริการการศึกษาทางไปรษณียมี
ผลผลิตการดําเนินงานการจัดสงเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ 
สื่อโสตทัศน และการใหบริการงานไปรษณียมหาวิทยาลัย 

5) ฝายกิจการนักศึกษา ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษามีผลผลิตการจัดกิจกรรม
นักศึกษา และชมรมนักศึกษา 

3.2 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของหนวยงานที่เสนอคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการสํานักบริการการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2550 
1) ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการในกิจกรรม 

- จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
- จัดสอนเสริม 
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- แนะแนวนัดหมาย 
- เสริมสรางศักยภาพดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
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- กิจกรรมนักศึกษา 
2) ผลิตสื่อและกําหนดรูปแบบการบริการนักศึกษาพิการ 
3) พัฒนาฐานขอมูลการตรวจสอบการจัดสงเอกสารการสอน  ระดับบัณฑิตศึกษา 

และโปรแกรมการปฏิบัติงานการเบิกจายคาจางสําหรับลูกจางชั่วคราวรายวัน 
 4.    มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ                    
       2  คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน โดย 

4.1 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  ดังนี้ 
1) ผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของแผนปฏิบัติการ

ประจําป  2549  รอบ  9  เดือน 
2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2550  

ไตรมาสที่  2  และไตรมาสที่  3 
4.2 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.  2549  รอบ  6  เดือน และรอบ  9  เดือน 
5. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธแผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย

กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสมํ่าเสมอโดย 

5.1  ผูบริหารสํานักระดับผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก เลขานุการ
สํานัก และหัวหนาศูนย/ฝายไดประชุมสัมมนา เม่ือวันที่  22-25  กุมภาพันธ  
2550  ณ  จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ หนวยงานสําหรับป  
2551 โดยไดพิจารณากําหนดวิสัยทัศน  แผนที่ยุทธศาสตร และแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ  
5  ป  และไดกําหนดแผนงานโครงการใหมีความสอดคลองกัน 

5.2  ในการประชุมสมัมนาดังกลาวขางตนไดพิจารณาถึงสภาพการณของบุคลากร
ของสํานักบริการการศึกษา ซึ่งขอมูลปจจุบันพบวาในอนาคต  10  ป 
ขางหนา  ป  2549  จะมีบุคลากรระดับหัวหนาศูนย/ฝาย  หัวหนางาน  
ผูปฏิบัติงาน (Key man) ซึ่งไดสะสมประสบการณไวอยางดีย่ิงจะ
เกษียณอายุราชการพรอมกันจํานวนมาก  จําเปนที่สํานักจะตองเตรียมความ
พรอมของบุคลากรที่จะเขาสูตําแหนงทดแทน ในการประชุมสัมมนาจึงเห็น
ควรใหจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว 
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6. มีการนําผลการประเมินและวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยนําผลการประชุมสัมมนาของผูบริหารในขอ  5  มาดําเนินการ  ดังนี้ 

6.1 ปรับปรุงตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  2550  โดยกําหนดวัดความ
พึงพอใจในการใหบริการดานตาง ๆ  ไดแก การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  
การจัดสอนเสริม  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การจัดแนะแนวนัดหมาย  
การจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล  การเขารวมโครงการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด  นอกจากนี้ยังได
กําหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติงานเพื่อให
สอดคลองกับการใหความสําคัญกับเทคโนโลยีซึ่งระบุในวิสัยทัศนและกลยุทธ 

6.2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  2551  ไดนําผลการศึกษาขอมูล
ปจจุบัน  และสถานการณในอนาคตเกี่ยวกับบุคลากรตามที่กลาวไวในผลการ
ดําเนินงานขอ  5.2 มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยไดเสนอโครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อความพรอมในการพัฒนาระบบงานอยางตอเน่ือง  รวมทั้งเสนอ
โครงการพัฒนาบุคลากรดานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสํานักบริการการศึกษาโดยโครงการนี้ไดมุงเนนพัฒนา
ความรูความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานแก
ลูกจางชั่วคราวรายวัน  เพื่อใหสอดคลองกับการใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนนิงาน 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3 คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1 คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                           5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 
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ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. เอกสารการจดัสัมมนาหัวขอการบูรณาการแผนการดําเนินงานของสาํนักบริการการศึกษา 

ระหวางวันท่ี  22-25  กุมภาพันธ  2550  ณ  อําเภอเชยีงแสน  จังหวัดเชียงราย 
2. เอกสารรายการตัวบงชี้การดําเนินงานและเปาหมายของตัวบงชี ้
3. เอกสารแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจําป  2550 
4. เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป  2550 
5. เอกสารคํารบัรองการปฏิบตัิราชการสํานักบริการการศกึษา ประจําป  2550 
6. เอกสารแสดงการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการ การจัด

จัดฝกปฏบัิตเิสริมทักษะชุดวิชา ปฐมนิเทศนักศึกษา  การแนะแนวนดัหมาย  การ
เสริมสรางศักยภาพการศกึษาดวยตนเอง 

7. เอกสารแสดงการดําเนินการพฒันาฐานขอมูล 
- การตรวจสอบการจัดสงเอกสารการสอนระดับบัณฑติศกึษา 
- โปรแกรมการปฏิบัติงานการเบิกจายคาจางลูกจางช่ัวคราวรายวัน 

8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2549 
9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2550 
10. เอกสารรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ป  2549 
11. เอกสารวิเคราะหความสอดคลองกันระหวางแผนกลยทุธ ประจําป  2550  ของสํานัก

บริการการศึกษากับแผนกลยุทธ มสธ. ระยะ 5  ป  Z2547-2552) 
12. แผนงานโครงการพฒันาบุคลากร ประจําป  2551 

 
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ   สํานกับริการการศกึษา 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.2.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.3   มีการกาํหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏบิัติการประจาํปทีเ่ชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร
มหาวทิยาลยั 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  1.82 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   3 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 2. มีแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
 5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการมากกวา 
หรือเทากบั 4 ขอแรก 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 
 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
1) มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ
ประจําปเปนลาย
ลักษณอักษร 

2) มีความชัดเจนและ
สอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค 

3) มีการดําเนินงาน
ตามแผนฯ 

4) มีการรายงานผล
การดําเนินงานตาม

ยังคงมีการดําเนินการเรื่อง
แผนปฏิบัติการประจําป เชน
ปที่ผานมาโดยบุคลากรมี
สวนรวม และเพ่ิมการ
ดําเนินการของกลยุทธ ดังน้ี 
1) มีแผนกลยุทธเปนลาย

ลักษณอักษร 
2) มีความชัดเจนและ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

3) มีการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ 

ยังคงมีการดําเนินการเรื่อง  
แผนปฏิบัติการประจําป
และเแผนกลยุทธ 
เชนเดียวกับปที่ผานมาโดย
ไดพัฒนาปรับปรุงเร่ืองการ
ประเมินแผนกลยุทธ 

1) มีคณะทํางาน
ประกอบดวย
ผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการ           
รองผูอํานวยการ 
หัวหนาศูนย/ฝาย
และเลขานุการ
สํานักและหัวหนา
งานรวมกันกําหนด
แผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติการ
ประจําปของ
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ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
แผนปฏิบัติการราย
ไตรมาส 

5) มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

6) ยังไมมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
แผนกลยุทธ 

4) มีการประเมินผลกลยุทธ
บางสวน 

หนวยงาน 
2) มีแผนกลยุทธ/

แผนปฏิบัติการ
ประจําปของ
หนวยงาน 

3) มีการวิเคราะหความ
สอดคลองของแผน
กลยุทธกับ
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

4) แผนกลยุทธมี          
ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยนอย
กวารอยละ  80   
ของแผน 

5) แผนกลยุทธมีความ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยต้ังแต
รอยละ  80           
ของแผน 

คะแนนผลการประเมิน  
4 

คะแนนผลการประเมิน  
3.75 

คะแนนผลการประเมิน  
4.75 

คะแนนผลการประเมิน  
5 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน โดย

ประกอบดวย 
• ผูอํานวยการสํานัก 
• รองผูอํานวยการสํานัก 
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• เลขานุการสํานัก 
• หัวหนาฝายแนะแนวการศกึษา 
• หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค 
• หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
• หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา 

2. มีแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน โดยในชวงการดําเนินงานระหวาง  1  
กรกฎาคม  2549-30  มิถุนายน  2550  มีแผนดังนี้ 
2.1 แผนกลยุทธในการจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการสํานักบริการการศึกษา ประจําป

งบประมาณ  2549  และประจําปงบประมาณ  2550 
2.2 แผนปฏิบัติการประจําป  2549  และประจาํป  2550 

3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยโดยในการจัด
ประชุมสัมมนาผูบริหารสํานักซึ่งประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการสํานัก  
เลขานุการสํานัก และหัวหนาศูนย/ฝาย  เปนการสัมมนาหัวขอ  การบูรณาการแผนการ
ดําเนินงานของสํานักบริการการศึกษา  ระหวางวันที่  22-25  กุมภาพันธ  2550  ณ  จังหวัด
เชียงราย  ไดมีการทบทวนกลยุทธของสํานักบริการการศึกษาไดมีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของวิสัยทัศน  และกลยุทธของสํานักบริการการศึกษากับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  เพื่อ
พิจารณากําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใหมสําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  2550 

4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
5. แผนยุทธศาสตรมีความสอดคลองตั้งแตรอยละ  80  ของแผนงาน 
 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                            5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 
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ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. เอกสารการเสนอขออนุมัติจัดสัมมนาผูบริหารสํานักบริการการศึกษา หัวขอ  การบูรณาการ

แผนการดําเนินงานของสํานักบริการการศึกษา  ระหวางวันท่ี  22-25  กุมภาพันธ  2550             
ณ  จังหวัดเชียงราย 

2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป  2549 
3. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป  2550 
4. เอกสารการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของสํานักบริการการศึกษา และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ  5  ป (พ.ศ.  2547-2551) 
5. เอกสารการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2549 
6. เอกสารการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2550 
 
แหลงท่ีมาของขอมลู/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ  สํานกับริการการศกึษา 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.3.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.4   การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกนั 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  1.82 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   3 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของมหาวิทยาลัย 
 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลยั 
 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการมากกวา 
หรือเทากบั 4 ขอแรก 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
N/A 

     มหาวิทยาลัยไมได
กําหนดเกณฑการ
ประเมินไวจึงไมมีผล
การประเมิน แตอยางไร
ก็ตามการดําเนินงานท้ัง  
3  ป ที่ผานมามีความ
คลอบคลุมครบทุกขอ
ตามเกณฑที่กําหนดใน
ป  2549 

N/A 
     มหาวิทยาลัยไมได
กําหนดเกณฑการ
ประเมินไวจึงไมมีผล
การประเมิน แตอยางไร
ก็ตามการดําเนินงานทั้ง  
3  ป ที่ผานมามีความ
คลอบคลุมครบทุกขอ
ตามเกณฑที่กําหนดใน
ป  2549 

N/A 
     มหาวิทยาลัยไมได
กําหนดเกณฑการ
ประเมินไวจึงไมมีผล
การประเมิน แตอยางไร
ก็ตามการดําเนินงานทั้ง  
3  ป ที่ผานมามีความ
คลอบคลุมครบทุกขอ
ตามเกณฑที่กําหนดใน
ป  2549 

1) มีการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
วิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร 

2) มีการสรุปผล            
การวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร 

3) มีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย 

4) มีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นนอก
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ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
มหาวิทยาลัย 

5) มีผลการประหยัด
งบประมาณที่เกิดจาก
การใชทรัพยากร
รวมกับหนวยงานอื่น 

คะแนนผลการประเมิน 5 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยผูรับผิดชอบ

ของแตละศูนย/ฝายตาง ๆ จะรับผิดชอบในการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรโดย
ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงซึ่งไดแก 
1.1 ฝายแนะแนวการศึกษาไดประสานงานวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกับ

สาขาวิชา และศูนยบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด และศูนยวิทยพัฒนา 
มสธ. ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดแนะแนวนัดหมาย  จัดโครงการเสริมสราง
ศักยภาพการศึกษาดวยตนเอง  จัดโครงการบัณฑิตอาสา 

1.2 ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาคไดประสานงานวิเคราะหตามตองการ การใช
ทรัพยากรรวมกับสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจนศูนยบริการการศึกษาภาค ศูนยบริการ
การศึกษาจังหวัด ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ  ในการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  และ
จัดสอนเสริม 

1.3 ศูนยบริการการสอนทางไปรษณียไดประสานงานวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร
กับสํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษาและศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ใน              
การจัดสงเอกสารการสอนถึงนักศึกษา 

1.4 ฝายกิจการนักศึกษาไดประสานงานวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรกับ           
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ในการจัดประชุมชมรมนักศึกษา 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลยั  ดังนี้ 
2.1 ฝายแนะแนวการศึกษามีความตองการใชสถานที ่หองประชุม และโสตทัศนปูกรณตาง ๆ  

ในการจัดกจิกรรมตอไปนี ้
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2.1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ ศูนยบริการการศึกษาภาค ศูนยบรกิารการศึกษา
จังหวัด และศนูยวิทยพฒันา มสธ. รวม  76  แหง 

2.1.2 จัดแนะแนวนดัหมาย ณ ศนูยบริการการศึกษาจังหวัด และศูนยวิทยพฒันา มสธ. 
รวม  10  แหง 

2.2 ศูนยบริการการศึกษาประจาํภูมิภาคมีความตองการใชทรัพยากร  ดังนี้ 
2.2.1 ใชหองประชุมและหองพักของศูนยสัมมนาและฝกอบรมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

วัสดุ คอมพวิเตอร ยานพาหนะ  สําหรับจัดฝกปฏบัิตเิสริมทักษะชุดวิชาสาขาวิชา
ตาง ๆ 6  สาขาวิชา 

2.2.2 ใชศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกจิ สถานประกอบการ และบุคลากรซึ่งเปนอาจารย
ทองถิ่นในการจัดฝกปฏิบัตเิสริมทักษะชดุวิชา 

2.3 ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย มีความตองการการใชทรพัยากรฐานขอมูลที่อยู
นักศึกษา ซึ่งเปนฐานเดียวกันกับสํานักทะเบียนและวัดผล  สํานักบณัฑิตศึกษา ซ่ึงจะ
นํามาใชในการบันทึกวันท่ีจดัสงเอกสารการสอน และกจิกรรมประจําชุดวิชาที่สงถงึ
นักศึกษาและศูนยสารสนเทศสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดสงจากฐานขอมูลนีไ้ด 

2.4 ฝายกิจการนกัศึกษามีความตองการใชทรัพยากรสถานที่ หองประชมุ หองพัก หองอาหาร 
อุปกรณโสตทศันูปกรณ ยานพาหนะในการจัดกิจกรรมสัมมนาชมรมนักศึกษาประชุม
อาจารยที่ปรึกษาชมรม 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยโดย 
3.1 ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาคมีการใชสถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะตลอดจน

โสตทัศนูปกรณรวมกับศูนยสัมมนาและฝกอบรม  ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ
แหงชาติ และศูนยวิทยพฒันา  มสธ. 

3.2 ศูนยบริการการสอนทางไปรษณียมีการใชฐานขอมูลที่อยูนักศึกษารวมกับสํานักทะเบียน
และวัดผล และสํานักบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนฐานขอมูลการสงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมประจําชุดวิชารวมกับศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย 
4.1 ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาคมีแผนการใชสถานที่สําหรับการจัดฝกปฏิบัติเสริม

ทักษะชุดวิชารวมกับศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจและสถานประกอบการ เรือนจํา อีก
ทั้งศูนยบริการการศึกษา และศูนยบริการการศึกษาจังหวัดในการจัดสอนเสริม 
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4.2 ฝายแนะแนวการศึกษามีแผนการใชสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
การแนะแนว ฯลฯ  รวมกับศูนยบริการการศึกษาภาค ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด และ
ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นโดย 
5.1 ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค ลดจํานวนครั้งการจัดประชุม/สัมมนาศูนยบริการ

การศึกษาเฉพาะกิจ และอาจารยประจําภาคการศึกษา การลดจํานวนอาจารยที่เชิญเขา
รวมสัมมนา และการลดศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจโดยใชศูนยวิทยพัฒนาแทน  โดย 

5.2 ศูนยบริการการสอนทางไปรษณียประหยัดทรัพยากรและงบประมาณที่ใชรวมกัน จากการ
สงขาว มสธ. พรอมกับตารางออกอากาศวิทยุโทรทัศน และตารางสอนเสริม การสง
กิจกรรมประจําชุดวิชาพรอมกับเอกสารการสอน และสงคูมือนักศึกษาพรอมกับเอกสาร
หลักสูตรรวมทั้งอาจมีเอกสารประชาสัมพันธเร่ืองตาง ๆ  ของสาขาวิชา 

 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                            5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. เอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะทาํงานการจัดกิจกรรมสอนเสริม 
2. เอกสารแสดงการประสานงานเรื่อง  การใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกของ

ฝายแนะแนวการศึกษา 
3. เอกสารแสดงการประสานงานเรื่อง  การใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอกของศูนยบริการการศึกษาประจาํภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม 
4. เอกสารแสดงการประสานงานเรื่อง  การใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกของ

ศูนยบริการการศึกษาประจาํภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
5. เอกสารแสดงการประสานงานเรื่องการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่นงานภายในของฝาย

กิจกรรมนักศกึษา 
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6. เอกสารแสดงการประสานงานเรื่องการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นภายในของศูนยบริการ
การสอนทางไปรษณีย 

7. เอกสารตารางเปรียบเทียบคาใชจายการจัดสงขาว มสธ.  ตารางวิทยุโทรทัศน  ตารางสอนเสรมิ  
คูมือนักศึกษา  หลักสตูร คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ระหวางการแยกสงกับสงรวมกัน 

  
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ   
ฝายแนะแนวการศึกษา 
ฝายกิจการนกัศึกษา   
ศูนยบริการการศึกษาประจาํภูมิภาค 
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.4.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.5  ระดบัคณุภาพของคณะกรรมการ/ผูบริหารสํานักฯ 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  1.82 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   3 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. คณะกรรมการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําป 
 2. คณะกรรมการมีสวนรวม ในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการประจําป และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
 3. คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยาง
ครบถวน มากกวาปละ 2 คร้ัง 
 4. มีการประชุมคณะกรรมการอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน 
 5. มีกรรมการเขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่าํรอยละ 80 
 6. มีการสงเอกสารใหกรรมการกอนประชุม  
 7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไว
ลวงหนา 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
1-3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการมากกวา 
หรือเทากบั 5 ขอแรก 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
N/A 

     มหาวิทยาลัยไมได
กําหนดเกณฑการประเมิน
ไวจึงไมมีผลการประเมิน
แตอยางไรก็ตามไดมีการ
ประชุมทั้งโดยองคประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักบริการการศึกษา 
และที่ประชุมผูบริหาร

N/A 
     มหาวิทยาลัยไมได
กําหนดเกณฑการประเมิน
ไวจึงไมมีผลการประเมิน
แตอยางไรก็ตามไดมีการ
ประชุมทั้งโดยองคประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักบริการการศึกษา 
และที่ประชุมผูบริหาร

N/A 
     มหาวิทยาลัยไมได
กาํหนดเกณฑการประเมิน
ไวจึงไมมีผลการประเมิน
แตอยางไรก็ตามไดมีการ
ประชุมทั้งโดยองคประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักบริการการศึกษา 
และที่ประชุมผูบริหาร

1) กรรมการเปดโอกาส
ใหมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

2) คณะกรรมการมีสวน
รวมในการกําหนด
และใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร/
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ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
สํานัก โดยการดําเนินการ
มีสวนที่เปนไปตามเกณฑ
ท่ีกําหนดในป  2549 

สํานัก โดยการดําเนินการ
มีสวนที่เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดในป  2549 

สํานัก โดยการดําเนินการ
มีสวนที่เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดในป  2549 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปและให
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

3) คณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน
อยางครบถวน 
มากกวาปละ  2 คร้ัง 

4) มีการประชุม
คณะกรรมการอยาง
ตํ่ารอยละ 80 ของ
แผน 

5) มีกรรมการเขาประชุม
โดยเฉลี่ยอยางต่ํา        
รอยละ  80   

6) มีการสงเอกสารให
กรรมการกอนประชุม 

 
ผลการดาํเนนิงาน 

1. ผูบริหารสํานักเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําป 
โดยในการประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  2551  ที่ประชุมไดมอบ
ใหศูนย/ฝายนําแผนงานโครงการที่จะเสนอดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําปเสนอใหบุคลากรที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมไดชวยพิจารณารายละเอียดผลผลิต/กิจกรรมของ
แผนการดําเนินงานเพื่อใหขอเสนอแนะและเพิ่มเติมรายละเอียดที่เปนประโยชน  ซึ่งจะทําให
แผนงานโครงการมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. ผูบริหารสํานักมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการประจําปและใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญโดยมีการดําเนินการดังนี้ 

2.1  ผูบริหารสํานักซึ่งประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการสํานัก 
เลขานุการสํานัก และหัวหนาศูนย/ฝายตาง ๆ  ไดรวมกันประชุมพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธ
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ประจําป 2551  ในโอกาสที่จัดสัมมนาผูบริหารสํานักระหวางวันที่  22-25  กุมภาพันธ  2550                
ณ  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งการประชุมพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธดังกลาวไดผลดังนี้ 

1)  ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรโดยมีความเห็นวาแผนที่ยุทธศาสตรสํานักบริการ
การศึกษา  พ.ศ.  2549-2552  ยังมีความสําคัญ 

3.  คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน
อยางครบถวนมากกวาปละ  2  คร้ัง โดยสํานักไดกําหนดใหมีการประชุมผูบริหารสํานัก 
ประจําเดือนละ  1  คร้ัง 

4. มีการประชุมผูบริหารสํานักอยางต่ํารอยละ  80  ของแผน  ซึ่งในชวงกรกฎาคม 
2549 - มิถุนายน  2550  ไดมีการประชุมจํานวน  10  ครั้ง 

5.  มีกรรมการเขาประชุมโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ  80 
6.  การประชุมแตละครั้งไดสงหนังสือเชิญประชุมกอนการประชุม 

 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      -  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                            4 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 

1) รายงานการประชุมผูบริหารสํานัก ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบใหศูนย/ฝายนําแผนงานโครงการที่
จะเสนอ ดําเนนิการในแผนปฏิบัติการประจําป  2551  เสนอใหผูปฏิบัติงานชวยพจิารณา
เพิ่มเติม  และใหขอเสนอแนะ 

2) เอกสารระบุรายละเอียดหัวขอการสัมมนาของผูบริหาร ณ  จังหวัดเชียงราย 
3) เอกสารสรุปผลการจัดสัมมนาผูบริหาร ณ  จังหวัดเชยีงราย 
4) เอกสารสรุปจาํนวนผูเขาประชุมผูบริหารสํานัก 

แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ  สํานกับริการการศกึษา 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.5.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.6  มีการพฒันาหนวยงานสูองคการเรียนรู โดยอาศยัผลการประเมนิจากภายใน 
           และภายนอก 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  1.82 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   2 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปทีข่อรบัการประเมิน 
 2. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสาํเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 50 
 3. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสาํเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 100 
 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกต ิและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการมากกวา 
หรือเทากบั 4 ขอแรก 

 

เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2548  กับปการศึกษา 2549  (การ
ดําเนินการจัดการความรูของสํานักบริการการศึกษา เริม่ ปงบประมาณ  2549 

ป 2548 ป 2549 
N/A  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สํานักบริการการศึกษาได

จั ดทํ าแผนการจั ดการความรู ต ามแผนยุทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย โดยเปนปแรกที่เริ่มดําเนินการการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย      จึงเนนการใหความรูเรื่องการจัดการความรู
แกคณะกรรมการฯ และบุคลากรสํานัก ท้ังนี้ ผูบริหารหนวยงานได
ใหความสําคัญในการจัดการความรู  และคณะทํางานผูรับผิดชอบ
มีความรวมมือกันทํางานอยางเขมแข็งและไดดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนการประเมินรอยละ 100 

 



 

 

31

ผลการดาํเนนิงาน 
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 และ  
2550  โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.1  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษา เพื่อทบทวนและ
จัดทําแผนการความรูในวาระสืบเนื่อง ตั้งแต มิถุนายน 2549–30 มิถุนายน 2550 จํานวน 8  คร้ัง 
 1.2  มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2550 
 1.3  จัดทําโครงการและคําของบประมาณการจัดการความรู ประจําป 2550 
 2. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน โดยการจัด
ประชุมสัมมนา ดังนี้ 
 2.1  มีการจัดเชิญผูทรงคุณวุฒิของ สบศ. ในอดีต เพื่อสัมภาษณเลาประสบการณการ
ทํางานของ สบศ. โดยการบันทึกเทปโทรทัศนการศึกษาจัดทําเปนองคความรูของ สบศ. จํานวน      
5 ทาน ในวันที่  17 กรกฎาคม 2549   
 2.2  จัดสัมมนาการจัดการและการสรางคลังความรูในงานบริการการศึกษาสําหรับ
บุคลากรสํานักบริการการศึกษา และบุคลากรภายนอกหนวยงาน  จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวน 
98 คน เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2549 
 2.3  จัดฝกอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับคูมือการปฏิบัติงานให
บุคลากร สบศ. และบุคลากรภายนอกหนวยงาน  จํานวน  83  คน  เม่ือวันท่ี  23  สิงหาคม  2549 
 2.4 จัดประชุม/สัมมนา  วิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุปญหาในกระบวนการทํางาน
ดานบริการการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา  และสรุปการสํารวจปญหาในงานภายในสํานักบริการ
การศึกษา 
 2.5  จัดประชุม/สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับปรุงกระบวนการทํางานสํานัก
บริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลิศ  ระหวาง สํานักบริการการศึกษา และ 
  1)  สาขาวิชานิเทศศาสตร   จํานวน  21  คน  วันที่  19  มกราคม  2550 
  2)  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา วันที่  9  กุมภาพันธ  2550 
  3)  สํานักทะเบียนและวัดผล  จํานวน  32  คน  เม่ือวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550 
 2.6  จัดประชุม/สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะของคณะกรรมการจัดการ
ความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรูสํานักบริการการศึกษา  
จํานวน 15 คน  เม่ือวันที่  6, 13 และ 25  มิถุนายน  2550 
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 3. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน มีการประเมิน
ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนในทุกรอบการประเมิน  ผลการประเมินรอบ  9  เดือน คิดเปน
รอยละ 100  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   3.1 มีการประเมินการจัดการความรูของสํานักบริการการศึกษาโดยผูบริหารสํานักกอน
เสนอคณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยพิจารณา  จํานวน  3  ครั้ง  ครั้งที่  1  ไดระดับ
คะแนน  3.3  ครั้งท่ี  2  ไดระดับคะแนน  4  คร้ังที่  3  ไดระดับคะแนน  5 
   3.2 มีผลการประเมินการจัดกิจกรรมทุกครั้ง   
 4. นําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  ดังนี้   
               4.1 การดําเนินงานการใชการจัดการความรูในการปรับกระบวนงานแกปญหาการ
จัดสงเอกสารการสอน โดยศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย  ไดปรับกระบวนงานซึ่งไดจากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสํานักทะเบียนและวัดผล  ไดนําผลการตกลงการทํางานระหวาง
ผูปฏิบัติงานมาปรับการดําเนินงาน  โดยมีการใชฐานขอมูลหมายเลขโทรศัพทนักศึกษาเพื่อติดตอ
กับนักศึกษาในกรณีเอกสารตีคืน  ทําใหลดระยะเวลาในการติดตอและแกไขปญหาไดทันที 
               4.2 การดําเนินงานการจัดการความรูในการปรับกระบวนงานฝกปฏิบัติเสริมทักษะ    
ชุดวิชา โดยไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักตาง ๆ  สาขาวิชาตาง ๆ  
รวมทั้งหนวยงานภายนอก เพื่อประสานการทํางานใหมีการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศการสอนเสริมและฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  ซึ่งไดจัดทําคูมือการใชระบบสารสนเทศ
การสอนเสริมและการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  และมีการรายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้   3 คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1 คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง              5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 
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ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  การทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 และ  2550   
 1)  หนังสือเชญิประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษา  
 2)  รายชือ่ผูเขารวมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษา 
 3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการ เพือ่ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู สํานัก
บริการการศึกษา 
 4)  แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2549 และ 2550 
 5)  โครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู สํานักบริการ
การศึกษา  
ป 2550 
 6)  หนังสือสงโครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู สํานัก
บริการการศึกษา ป 2550 
 
2.  การดาํเนนิการตามแผนและเกิดผลสาํเร็จตามเปาหมายของแผน โดยการจัด
ประชมุสมัมนา ดังนี ้
 2.1  จัดเชญิผูทรงคุณวฒุขิอง สบศ. ในอดีต เพื่อสมัภาษณเลาประสบการณการทาํงาน
ของ สบศ  โดยการบนัทึกเทปโทรทัศนการศึกษาจัดทําเปนองคความรูของ สบศ. 
 1)  มีการจัดเชิญผูทรงคุณวุฒขิอง สบศ. ในอดีต เพือ่สัมภาษณเลาประสบการณการทํางาน
ของ  สบศ. โดยการบันทึกเทปโทรทศันการศึกษาจัดทําเปนองคความรูของ สบศ. 
 2)  หนังสือเชญิวิทยากรสัมภาษณจัดทําองคความรูของสํานักบริการการศึกษา 
 3)  หนังสือขออนุมัติคาพาหนะวิทยากรและคาอาหารในการจัดทําองคความรูของสํานัก
บริการการศึกษา 
 4)  ขอความอนุเคราะหศูนยสัมมนาจัดอาหารสําหรับวทิยากรและคณะทํางาน KM   
สบศ. 
 5)  VCD สัมภาษณผูทรงคุณวุฒขิอง  สบศ.  
 

 2.2  จัดสมัมนาการจัดการและการสรางคลังความรูในงานบริการการศึกษาสําหรับ
บุคลากรสํานักบริการการศึกษา และบุคลากรภายนอกหนวยงาน   
 1)  หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาการจัดการและการสรางคลังความรูในงานบริการการศึกษา 
 2)  หนังสือขอความอนุเคราะหคาอาหารการสัมมนา 
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 3)  หนังสือเชญิผูเขารวมสมัมนาการจัดการและการสรางคลังความรูในงานบริการ
การศึกษา บุคลากรภายในสาํนักและภายนอกหนวยงาน 
 4)  หนังสือเชญิกลาวเปดการสัมมนา และหนังสือเชิญวิทยากร 
 5)  หนังสือขอสงผูเขารวมสัมมนาการจัดการและการสรางคลังความรูฯ 
 6)  หนังสือขอความอนุเคราะหใชอปุกรณโสตทัศน Note Book  ลงขาวรายวัน  รางวัล  
 7)  รายช่ือผูเขารวมสัมมนา  
 2.3  จัดฝกอบรมใหความรูและแลกเปลีย่นเรียนรูเก่ียวกบัคูมอืการปฏิบัตงิานให
บุคลากร สบศ. และบุคลากรภายนอกหนวยงาน 
 1)  หนังสือขออนุมัติจัดฝกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 2)  หนังสือเชญิผูเขารวมฝกอบรมและแลกเปลีย่นเรียนรูการทําคูมือการปฏิบตัิงาน  
บุคลากรภายในสํานักและภายนอกหนวยงาน 
 3)  หนังสือตอบรบัผูเขารวมฯ การจัดฝกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 4)  หนังสือเชญิวิทยากร 
 5)  หนังสือขอความอนุเคราะหใชอปุกรณโสตทัศน และ Note Book   
 6)  หนังสืออนุมัติคาอาหาร และคาตอบแทนการจัดฝกอบรมและแลกเปลีย่นเรียนรูทําคูมือ 
การปฏิบัติงาน 
 7)  หนังสือขอความอนุเคราะหคาอาหาร และคาตอบแทนการจัดฝกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรูทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 8)  รายช่ือผูเขารวมสัมมนา  
 

 2.4   จัดประชุม/สมัมนา  วิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตปุญหาในกระบวนการทํางาน
ดานบริการการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา  และสรปุการสาํรวจปญหาในงานภายใน
สํานักบริการการศึกษา 
 1)  หนังสือเชญิประชุม 
 2)  รายงานการประชุม 
 3)  สรุปการสาํรวจ 
 

 2.5  จัดประชมุ/สมัมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับปรงุกระบวนการทาํงานสาํนัก
บริการการศกึษาสูการบรกิารท่ีเปนเลศิ  ระหวาง สํานักบริการการศึกษา 
 1)  หนังสือเชญิประชุมและสรุปมติการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน
สํานักบริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลิศ  ระหวาง สบศ. และสาขาวิชานิเทศศาสตร 
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 2)  หนังสือเชญิประชุมการปรับปรุงกระบวนการทํางานสํานักบริการการศึกษาสูการบริการที่
เปนเลศิ  ระหวาง สบศ. และสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
 3)  หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับปรุงกระบวนการทํางานสํานัก
บริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลิศ  ระหวางสํานักบริการการศึกษา และสํานักทะเบียนและ
วัดผล 
 4)  หนังสือเชญิผูเขารวมจดัสัมมนาการแลกเปลีย่นเรียนรู การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
สํานักบริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลิศ  ระหวางสํานักบริการการศึกษา และสํานักทะเบียน
และวัดผล 
 5)  หนังสือตอบรบัผูเขารวมฯ จัดสัมมนาการแลกเปลีย่นเรียนรู การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานสํานักบริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลศิ  ระหวางสํานักบริการการศึกษา และสํานัก
ทะเบียนและวดัผล 
 6)  หนังสือขอความอนุเคราะหใชอปุกรณโสตทัศน และ Note Book   
 7)  หนังสืออนุมัติคาอาหาร จัดสมัมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรบัปรุงกระบวนการทํางาน
สํานักบริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลิศ  ระหวางสํานักบริการการศึกษา และสํานักทะเบียน
และวัดผล 
 8)  หนังสือเชญิกลาวเปดการสัมมนาจัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับปรุง
กระบวนการทาํงานสํานักบริการการศึกษาสูการบริการทีเ่ปนเลศิ  ระหวางสํานักบริการการศึกษา 
และสํานักทะเบียนและวัดผล 
 9)  สรุปการสมัมนาจัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับปรุงกระบวนการทํางานสํานัก
บริการการศึกษาสูการบริการที่เปนเลิศ  ระหวางสํานักบริการการศึกษา และสํานักทะเบียนและ
วัดผล 
 

 2.6  จัดประชมุ/สมัมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิม่พนูทักษะของคณะกรรมการจัดการ
ความรู สาํนกับริการการศึกษาในดานการจัดทาํ website  การจดัการความรูสํานักบริการ
การศึกษา   
 1)  หนังสือขออนุมัติจัดฝกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนทกัษะของคณะกรรมการ
จัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรูสํานักบริการ
การศึกษา   
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 2) ขออนุเคราะหหองจัดฝกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนทกัษะของคณะกรรมการ
จัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรูสํานักบริการ
การศึกษา   
 3)  เอกสารประกอบการจัดฝกอบรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูและเพิ่มพนูทักษะของ
คณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรู
สํานักบริการการศึกษา   
 4)  หนังสือขออนุมัติคาอาหารการจัดฝกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนทกัษะของ
คณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรู
สํานักบริการการศึกษา   
 5)  หนังสือขอความอนุเคราะหคาอาหารการฝกอบรมการแลกเปลีย่นเรียนรูและเพิ่มพูน
ทักษะของคณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการ
ความรูสํานักบริการการศึกษา   
 6)  หนังสือเชญิวิทยากรจัดฝกอบรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูและเพิ่มพนูทักษะของ
คณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรู
สํานักบริการการศึกษา   
 7)  หนังสือเชญิผูเขารวมจดัฝกอบรมการแลกเปลีย่นเรียนรูและเพิ่มพนูทักษะของ
คณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรู
สํานักบริการการศึกษา   
 8)  หนังสือขอสงผูเขารวมอบรมจัดฝกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะของ
คณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรู
สํานักบริการการศึกษา   
 9)  รายช่ือผูเขารวมการจัดฝกอบรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูและเพิ่มพนูทักษะของ
คณะกรรมการจัดการความรู สํานักบริการการศึกษาในดานการจัดทํา website  การจัดการความรู
สํานักบริการการศึกษา   
 10)  website การจัดการความรู สํานักบริการการศึกษา 
 

 3.  มีการตดิตามประเมนิผลความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามแผน มีการประเมิน
ความสาํเร็จการดําเนนิงานตามแผนในทุกรอบการประเมิน   
 1)  สรุปการประเมินผลการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําป
งบประมาณ 2549 
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 2)  ผลการประเมินการจัดการความรูของสํานักบริการการศึกษา ป 2549 และ 2550 
 3)  ผลการประเมินของการดําเนินการกิจกรรมตามแผน 
 

 4.  นาํผลการประเมนิไปปรบัใชในการพฒันากระบวนการการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรบัปรุงแผนการจดัการความรู   

1)  เอกสารการปรับกระบวนงานแกปญหาการจัดสงเอกสารการสอน โดยศูนยบริการ           
การสอนทางไปรษณีย   
 2)  คูมือการใชงานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการงานสอนเสริมและงานจัดฝก
ปฏิบัติเสริมทกัษะ 
 3)  คูมือการใชงานโปรแกรมระบบงานประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาตอการฝก 
ปฏิบัติเสริมทกัษะ 
 
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 

สํานักงานเลขานุการ   
 ฝายแนะแนวการศึกษา 
 ศูนยบริการการศึกษาประจาํภูมิภาค 
 ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.6.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.7  มีการนาํระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบรหิาร 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  2.08 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   2 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4. มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
N/A N/A N/A - มีการตั้งคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง 
- มีการดําเนินงาน
ประจําปการบริหาร
ความเสี่ยง 

- มีการอบรมบุคลากรใหมี
ทักษะพ้ืนฐานการ
ทํางาน 

ผลการดาํเนนิงาน 
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานความเสี่ยง 
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบถึงการลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายใน

การบริหารงาน โดยสามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงได  2  ประเด็นใหญ  คือ 1. ความเสี่ยง
ภายในที่เปนความจําเปนเรงดวนอันดับ  1  ไดแก  บุคลากรขาดทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการ
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ปฏิบัติงาน   2. ความเสี่ยงภายนอกที่เปนความจําเปนเรงดวนอันดับ  1  ไดแก  การขาดการ
ตรวจสอบระบบไฟฟา 

3. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดมีการจัดทําแผนงานประจําปการบริหารความเสี่ยง 
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยจัดใหมีการอบรมบุคลากรใหมีความรูทักษะ

พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ไดแก  การสงบุคลากรเขาอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
(Word,  Excel)  ที่สํานักคอมพิวเตอร 

ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง                           5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (ทีมงาน)  5  งาน ของสํานักบริการการศึกษา 
2. มีการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหปจจัยเร่ืองตาง ๆ   

2.1 หนังสือเชญิประชุม รายงานการประชมุ คณะทํางานความเสี่ยง 
2.2 ผังกระบวนการวิเคราะหเหตุและผลความเสี่ยงภายใน 
2.3 ผังกระบวนการวิเคราะหเหตุและผลความเสี่ยงภายนอก 

3.  มีการจัดทําแผนงานประจําปการบริหารความเสี่ยง 
4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    4.1  บันทึกแจงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมคอมพิวเตอร 
   4.2  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
 
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.7.4) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.8  รอยละการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีห้ลักของการปฏบิตัิงานท่ีกาํหนด 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  2 
- ค าเป าหมายของแผนสถาบัน  :   รอยละ 75 
- เกณฑ มาตรฐาน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60 – 74 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 - 89 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 90 - 100 

- วิธีการคํานวณ 
จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลเุปาหมาย  x100 

                        จํานวนตัวบงชี้ในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
    มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปคิด
เปนรอยละ  80-89  แต
กรรมการเห็นวาหลักฐานที่
แสดงยังไมชัดเจน 

     บรรลุผลผลิตเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไว   
รอยละ  95 

     บรรลุผลผลิตเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไว        
รอยละ  100  เน่ืองจากแต
ละศูนย/ฝายสามารถ 
ดําเนินภารกิจไดสําเร็จ   
ตามภารงานที่เกิดในรอบป 

    บรรลุเปาหมาย          
รอยละ  90-100 

คะแนนผลการประเมิน 1 คะแนนผลการประเมิน 4 คะแนนผลการประเมิน 4.5 คะแนนผลการประเมิน 5 
ผลการดาํเนนิงาน 
           ทุกแผนงาน/กิจกรรมมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย รอยละ  100  เนื่องจากแตละ
ศูนย/ฝายสามารถดําเนินการตามภารกิจไดสําเร็จตามภารงานที่เกิดในรอบป  โดยมีรายละเอียด
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป  2549 

- กิจกรรมสารบรรณและธุรการ 
- กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร 
- กิจกรรมบริการการศึกษา 
- กิจกรรมทุนการศึกษานักศกึษา 
- กิจกรรมจัดการสอนเสริม 
- กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
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- กิจกรรมบริการการศึกษาทางไปรษณีย 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                           5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบการดําเนินงานปงบประมาณ  2550 

(ตุลาคม  2549-กันยายน  2550) 
2. รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
 

แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ   
ฝายแนะแนวการศึกษา  
ศูนยบริการการศึกษาประจาํภูมิภาค  
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย   
ฝายกิจการนกัศึกษา   

(เอกสารหมายเลข EDS-5.8.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.8 (1)  ศักยภาพของระบบขอมูลเพื่อการบรหิารการเรียนการสอนและการวิจยั 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  1.82 
- ค าเป าหมายของแผนสถาบัน  :   3  ขอแรก 
- เกณฑ มาตรฐาน 
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ 
2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ  3  และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรปูแบบมาตรฐานที่กําหนด 
- เกณฑ มาตรฐาน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการไมครบ  
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการมากกวา
หรือเทากบั 3 ขอแรก 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
N/A N/A N/A N/A 

    
 
ผลการดาํเนนิงาน 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารและดําเนินการ
ทํางานตาง ๆ  ของสํานัก โดยไดมีการประชุมผูบริหารสํานัก กําหนดงานจัดทํา
ฐานขอมูลเปนสวนสําคัญในการทํางาน 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการดําเนินโครงการตาง ๆ ไดแก  ระบบฐานขอมูล
การจัดฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ระบบฐานขอมูลการจัดสงสื่อเอกสาร    
การสอน  ระบบฐานขอมูลโครงการแนะแนวนัดหมาย และระบบขอมูลท่ีใชใน          
การตัดสินใจประมาณการสิ่งพิมพ 
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3. มีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลโดยการกําหนด
ผูรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจง และมีการใชรหัสผานสําหรับการแกไขฐานขอมูล 

 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      -  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                           4 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานระบบคุณภาพ (ซึ่งมีคณะทํางานระบบสารสนเทศ สํานักบริการ

การศึกษา) 
2. รายงานการประชุมหัวหนาศูนย/ฝาย/เลขานุการสํานักในการติดตามการดําเนินงานของระบบ

คุณภาพ 
3. ฐานขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัตินกัศึกษาปริญญาตร ี
4. ระบบขอมูลทีใ่ชในการตัดสินใจในการประมาณการสั่งพิมพเอกสารการสอน 
5. ระบบฐานขอมูลการจัดสงเอกสารการสอน ระบบฐานขอมูลโครงการแนะแนวนัดหมาย             

(ดูท่ีหนวยงาน) 
6. เอกสารรหัสผานการแกไขฐานขอมูลหนาจอคอมพวิเตอรของงานจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
 
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักงานเลขานุการ  ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค และ
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-5.8(1).1,2,3,4) 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน 
ตัวบงชีท่ี้ 6.1  (1) การเสริมความรูและทักษะของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีในระบบ 
                            ทางไกลท่ีมปีระสิทธภิาพ 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  2 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   4 ขอแรก 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีแผนงานเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาในระบบทางไกลประจําภาคการศึกษา 
 2. มีการผลิตสื่อที่สอดคลองกับกิจกรรมเสริมความรูและทักษะของนักศึกษา 
 3. มีรูปแบบและชองทางการเสริมความรูและทักษะที่หลากหลาย 
 4. มีการประเมินผลกิจกรรมเสริมความรูและทักษะใหกับนักศึกษา 
 5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมเสริมความรูและทักษะใหกับ
นักศึกษา 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
ศูนยบริการ
การศึกษาประจํา
ภูมิภาค  งาน
บริการการศึกษาได
ดําเนินการจัด
กิจกรรมการสอน
เสริมปกติ  และ  
สอนเสริมในรูปแบบ
อ่ืนอีก  รวม  4  
ลักษณะ  ไดแก 
สอนเสริมปกติ  

ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค  โดย
งานบริการการศึกษา
ไดดําเนินการจัด
กิจกรรมการสอนเสริม
ประจําภาค  และการ
สอนเสริมในรูปแบบ
อ่ืนที่หลากหลาย    
รวม  4  ลักษณะ  เชน 
เดียวกันกับในป  
2546  คือ  การจัดการ

ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค โดยงาน
บริการการศึกษาได
ดําเนินการจัดกิจกรรม
การสอนเสริมประจํา
ภาค  และการสอนเสริม
ในรูปแบบอื่นที่
หลากหลายเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมอีก  1  ลักษณะ คือ 
การสอนเสริมแบบเขม 
(กิจกรรมเพิ่ม

เน่ืองจากในป  2549  
ศูนยประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ไดเสนอแนะใหศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค 
ประเมินผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของกิจกรรม
การสอนเสริม (โดยไมแยก
รายละเอียดของการสอน
เสริมรูปแบบตาง ๆ)   
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ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
สอนเสริมโดยการ
นัดหมาย สอนเสริม
ในเรือนจํา และ        
การจัดสอนเสริม
ทางไกลผาน
ดาวเทียม 

สอนเสริมปกติ (ประจํา
ภาคการศึกษา)          
การสอนเสริมโดย        
การนัดหมาย  การจัด
สอนเสริมในเรือนจํา 
และการสอนเสริม
ทางไกลผานดาวเทียม 

ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน)  ซ่ึงรวมแลวมี
การสอนเสริมรวม          
5  รูปแบบ คือ การสอน
เสริมปกติประจําภาค
การสอนเสริมโดย          
การนัดหมาย  การสอน
เสริมในเรือนจํา
และทัณฑสถาน             
การสอนเสริมทางไกล
ผานดาวเทียม และ         
การสอนเสริมแบบเขม 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีแผนงานเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาในระบบทางไกลประจําภาคการศึกษา  
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (ศบภ.)   สํานักบริการการศึกษาโดยงานบริการการศึกษาได
จัดทําแผนการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเสริมความรู  และทักษะของนักศึกษา
ในระบบการสอนทางไกลประจําภาคการศึกษาที่  1/2549  และภาคการศึกษาที่  2/2549 
 2. มีการผลิตสื่อท่ีสอดคลองกับกิจกรรมเสริมความรูและทักษะของนักศึกษา  ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาคไดประสานกับสาขาวิชาที่รวมจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อการผลิตสื่อ 
(เอกสารโสตทัศน)  ในทุกชุดวิชาที่จัดใหมีการสอนเสริม ประจําภาคการศึกษาที่  1/2549  และภาค
การศึกษาที่  2/2549) 
 3. มีรูปแบบและชองทางการเสริมความรูและทักษะที่หลากหลาย  นอกจากการสอนเสริม
ปกติท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเปนการบริการเสริมความรูและทักษะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ระบบการศึกษาทางไกลแลว ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการสอนเสริม)  ยังไดจัดใหมีการสอนเสริมในเรือนจํา  การสอนเสริมแบบเขม  VCD 
สอนเสริม การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม  และการสอนเสริมทางไกลผานระบบ  VDO 
Conference เปนตน 
 4. มีการประเมินผลกิจกรรมเสริมความรูและทักษะใหกับนักศึกษา  ศูนยบริการการศึกษา
ประจําภูมิภาคไดจัดใหมีการประเมินผลกิจกรรมการสอนเสริม  โดยการประเมินความพึงพอใจของ



 

 

46

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการสอนเสริม  ทั้งในภาคการศึกษาที่  1/2549  และภาคการศึกษาที่  
2/2549 
 5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมเสริมความรูและทักษะใหกับ
นักศึกษา ศูนยบริการการศึกษาไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
การสอนเสริมมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมดังกลาวตามมติคณะกรรมการการสอนเสริมทุกภาค
การศึกษา 

จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ผานมาตั้งแตป  2546-2549 จะเห็นปรากฎ
ไดชัดเจนวาการดําเนินงานจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในระบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพน้ัน ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค โดยงาน
บริการการศึกษาไดมีพัฒนาการและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการดําเนินการไดบรรลุมาตรฐานที่
กําหนดไวเปนอยางดีและตอเนื่องตลอดเวลา 

 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง                            5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
 1. แผนงานเสริมความรูและทักษะนักศึกษาในระบบทางไกลประจําภาคการศึกษา 

2.  เอกสาร/บันทึกการผลติสื่อ (เอกสารโสตทศัน)  ประกอบชุดวิชาที่เสริมความรูและ 
    ทักษะนักศึกษา 
3.  รูปแบบกจิกรรมเพือ่เสริมความรูและทักษะนักศึกษาในระบบทางไกลที่หลากหลาย   
     เชน การสอนเสริมในการเรือนจํา  การสอนเสริมนดัหมาย  การสอนเสริมทางไกลผาน 
    ดาวเทียม  และ  VCD  สอนเสริม  เปนตน 

 4. รายงานการประเมินผลกจิกรรมเสริมความรูและทักษะใหกบันักศกึษา 
 5. รายงานหรือกิจกรรมเสรมิความรูและทักษะที่ไดรับการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
งานบริการการศึกษา  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค 

(เอกสารหมายเลข EDS-6.1(1).3) 
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ตัวบงชีท่ี้ 6.1 (2)  การเสริมความรูและทักษะของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีในระบบ 
ทางไกลทีม่ปีระสิทธิภาพ 

- คาน้ําหนักตัวบงชี้  :  1 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   4 ขอแรก 
- เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนงานการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาในระบบทางไกลประจําภาค
การศึกษา 

2. มีการผลิตสื่อที่สอดคลองกับกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา 
3. มีรูปแบบและชองทางการฝกปฏิบัติและทักษะที่หลากหลาย 
4. มีการประเมินผลกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกับ

นักศึกษา 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

 ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
- มีการวางแผน 
- มีการดําเนินงานตาม
แผน 

- มีการประเมินผล
กิจกรรม 

 
 
 
คะแนนผลการประเมิน 

4   

- มีการวางแผน 
- มีการดําเนินงานตามแผน 
- มีการประเมินผลกิจกรรม
และสงผลใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
 
 

คะแนนผลการประเมิน  
4.25 

- มีการวางแผน 
- มีการดําเนินงานตาม
แผน 

- มีการประเมินผล
กิจกรรมและสงผลให
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 
คะแนนผลการประเมิน   

4.8 

- มีการวางแผน 
- มีการดําเนินงานตามแผน 
- มีการประเมินผลกิจกรรม
อยางตอเน่ือง และสงผลให
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการ
ประชุมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
คะแนนผลการประเมิน 

5 
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คําอธิบาย 
ป  2546  มีการรายงานการประเมินตนเองโดยจัดทําตัวบงชี้  1  ตัวบงชี้  คือ การจัด

กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ระบบการศึกษาทางไกลอยางมีประสิทธิภาพ  และมีผลการดําเนินงานตาม
เกณฑการประเมิน โดยมีคะแนนประเมิน  4  คะแนน 

ป  2547  มีการรายงานการประเมินตนเองโดยจัดทําตวับงชี้เพิ่มขึ้นเปน  4  ตวับงชี้  
คือ 1)  การจดัประชุม/สัมมนาอาจารยและหัวหนาศูนยเฉพาะกิจ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร  2)  การจดักิจกรรมฝกปฏิบัตเิสริมทักษะชุดวิชาใหกับ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในระบบการศกึษาทางไกลอยางมีประสทิธิภาพ  
3)  การจัดกจิกรรมฝกปฏิบติัเสริมทักษะนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกจิ 4)  การจัด
กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะใหกบันักศกึษาในเรอืนจาํ  และมีผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑการประเมินโดยมีผลการประเมินเฉลีย่    
4.25  คะแนน 

ป  2548  มีการรายงานการประเมินตนเองโดยจัดทําตวับงชี้เทาเดิม  คือ  4  ตัวบงชี้  
และมีรายงานการประเมินตนเองทั้ง  4  ตัวบงชี ้ เหมือนกับป  2547  และ
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินโดยมีผลการประเมินเฉลี่ย  4.8  
คะแนน 

ป  2549  มีการรายงานการประเมินตนเองลดลงเหลือ  3  ตัวบงชี ้ โดยงดการจัดการ
จัดกิจกรรมสมัมนาอาจารยและหัวหนาศนูยฯ  เฉพาะกิจของสาขาวชิา
พยาบาลศาสตร  เพือ่ลดคาใชจายและมผีลการดําเนินงานตามเกณฑการ
ประเมินโดยมีผลการประเมนิเฉลี่ยเทากับ  5  คะแนน 

สรุป        ผลการประเมินพฒันาการของการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัตเิสริมทักษะใหกบั
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ไดมีการพฒันาการมาเปนลําดับ  มีการเพิ่ม  
ตัวบงชี ้ ปรับเกณฑประเมนิตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  โดยมีผล
การประเมินคะแนนสูงขึ้นเร่ือย  ประเมินคะแนนสูงขึ้นเรื่อย ๆ  พฒันา   
การจัดกิจกรรมการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะมพีัฒนาการดีขึ้น
เรื่อย ๆ   
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ผลการดาํเนนิงาน  (ชวง  1  กรกฎาคม  2549-30  มิถุนายน  2550) 
1. มีการจัดทําแผนการฝกปฏิบัติเสริมทักษะประจําภาคการศึกษา (ภาค  1/2549  ตั้งแต

กรกฎาคม-พฤศจิกายน  2549  และภาค  2/2549  ตั้งแต มกราคม-มิถุนายน  2550)   
2. มีการผลิต  VCD  และคูมือการฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษาของแตละสาขา ดังนี้ 

1) สาขาวิชาวิทยาการจัดการผลิตสื่อ  VCD  ใหนักศึกษาฝกดวยตนเองผานสื่ออิเลคทรอนิค 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ผลิต  VCD/เอกสารคูมือการฝกปฏิบัติ 
3) สาขาวิชานิเทศศาสตร/สงเสริมการเกษตรและสหกรณ/วิทยาศาสตรเทคโนโลยี                    

มนุษยนิเวศศาสตร/ศึกษาศาสตร/พยาบาลศาสตร ผลิตเอกสารคูมือการฝกปฏิบัติ 
3. มีรูปแบบและชองทางการฝกฯ  ใหกับนักศึกษารวม  8  สาขาวิชาแตละสาขาวิชา                      

มีรูปแบบและชองทางหลากหลาย  ดังนี้ 
1) รูปแบบการฝกปฏิบัติแบงออกเปน  4  ประเภท  

(1) ฝกฯ ดวยตนเอง 
(2) ฝกฯ ตามมอบหมาย 
(3) ฝกฯ เฉพาะกรณี 
(4) ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ หรือฝกภาคสนาม ไดแก 1. จัดบรรยาย ณ มสธ. 2. ศึกษา         

ดูงานนอกสถานที่ ไดแก โรงพิมพหนังสือพิมพมติชน/บริษัทผลิตภัณฑสมุนไพร
ไทย เปนตน  3.  ฝกปฏิบัติจริงหองปฏิบัติการ เชน คอมพิวเตอร  อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร ณ  กรมวิทยาศาสตรบริการ/การนวดแผนไทย การปรุงยา  การเดิน
ปา การสํารวจสถานที่ในการถายทําผลิตรายการโทรทัศน และภาพยนตร เปนตน 

2) ชองทางการฝกฯ  มีดังน้ี 
1) ฝกฯ  ดวยตนเอง  นักศึกษาฝกฯ  ดวยตนเองที่ ภู มิลําเนาหรือฝกฯ ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
2) ฝกฯ ตามมอบหมาย (นักศึกษาฝกฯ ตามที่สาขาฯ กําหนดในภูมิลําเนาและนํา

ผลงานมาสงในวันฝกปฏิบัติ) 
3) ฝกฯ เฉพาะกรณีใหนักศึกษาเก็บ Case ณ สถานที่นักศึกษามีภูมิลําเนา/ในชุมชน 
4) ฝกปฏิบัติเสริมทักษะหรือฝกภาคสนามจะจัดฝกฯ ณ  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะ

กิจ/ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด/มสธ./เรือนจํา/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/
ตามโครงการความรวมมือตาง ๆ  เปนตน 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ประจําภาค
การศึกษา  ดังนี้ 
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1) ภาค  1/2549  จํานวน  7  สาขาวิชา รวม  26  ชุดวิชา จํานวน  38  ครั้ง สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะอยูในระดับมาก
และมากที่สุด รวมกัน  คิดเปนรอยละ  82.51 

2) ภาค 2/2549 จํานวน 6 สาขาวิชา (จํานวนลดลง เนื่องจากสาขาวิชาศึกษาศาสตรจะฝกฯ 
เพียงภาคเดียว คือ ภาคการศึกษาที่  1)  รวม  37  ชุดวิชา จํานวน  32  ครั้ง สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของนักศึกษา  พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการฝกฯ  อยูในระดับ
มาก (Χ  = 4.21) คิดเปนรอยละ  84.39 

5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงกิจกรรม  โดยสํานักบริการการศึกษามีการ
ประชุมรวมกับหนวยงาน และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหาและ
ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการฝกฯ  ดังนี้ 
1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร/สํานักทะเบียนและวัดผล/ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดสงรายชื่อ

นักศึกษาที่เขาฝกลาชาและหลายรอบ และทําใหนักศึกษาไดรับจดหมายแจงเขาฝก
ฯ  รวดเร็วข้ึน 

2) สาขาวิชานิเทศศาสตร/สํานักเทคโนโลยี/กองคลัง/ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดสงขอมูลการ
ฝกฯ   ใหสํานักบริการการศึกษา การจัดทําแผนใชหองสตูดิโอ/เจาหนาที่บริการ
อุปกรณการฝกตลอดปการศึกษา/ชี้แจงการจายคาตอบแทนการอยูลวงเวลาของ
เจาหนาที่เทคนิคเปนลักษณะเหมาจาย 

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี/ปรับปรุงเกี่ยวกับการฝกฯ  ตามโครงการพระราชดําริใน
เรือนจํา (คลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลาง)  จากผลการประเมินผลพบวาอุปกรณไม
เพียงพอ (นักศึกษาใชเครื่อง  1  เครื่องตอนักศึกษา  2  คน)  และการเขาฝกฯ  ดวยตนเอง
กอนวันฝกฯ  นักศึกษาไมไดรับความสะดวกในการใชเครื่องคอมพิวเตอรเทาที่ควร/แกไข         
โดยใหมีการกระจายสถานที่ฝกฯ  ใหนักศึกษาในเรือนจําอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 
(แบงออกเปน  4  ภาค) โดยไมตองเดนิทางมาเขาฝกฯ  ณ  เรือนจําทั้ง  2  แหง) 

4) ศูนยสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหองประชุม/หองพักที่ซ้ําซอนหลายกิจกรรมทําให
ไมเพียงพอในการฝกฯ  แตละรุน  แกไขโดยศูนยสัมมนาฯ  จัดหองประชุมและที่พัก
ใหกับกิจกรรมฝกฯ เปนอันดับแรก 

5) สํานักบริการการศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการนักศึกษาเพิ่มขึ้น  ไดแก               
การจัดทําขั้นตอนการลงทะเบียนเขาฝกฯ  ในวันฝกฯ/การจัดทําคูมือการเขาฝกฯ  สําหรับ
นักศึกษา/การจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝกปฏิบัติและการสอนเสริม โดย
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ใหนักศึกษาตอบรับการเขาฝกฯ  ผานหนาจอคอมพิวเตอรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากตอบ
รับทางเอกสารและทางโทรศัพท/คูมือการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศการจัดฝกฯ และ
สอนเสริม 

 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                            5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. แผนปฏิบัติการฝกปฏิบัติประจําภาคการศึกษาที่  1/2549 (ก.ค.-พ.ค. 2549) และภาค/

การศึกษาที่  2/2549 (ม.ค. – มิ.ย. 2550) 
2. ตัวอยางคูมือฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และ  VCD ฝกดวยตนเอง   
3. บันทึกจัดสงคูมือฝกปฏิบัติฯ และ VCD ประกอบการฝกใหนักศึกษา/อาจารย/และศูนยบริการ

การศึกษาเฉพาะกิจ 
4. ตัวอยางรูปแบบการฝกฯ  และรายละเอียดชองทางการฝกฯ   ของแตละสาขาวิชา                      

(8  สาขาวิชา) 
5. ตัวอยางตารางการฝกฯ  ของแตละสาขาวิชา  (8  สาขาวิชา) 
6. ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกฯ 
7. สรุปผลภาพรวมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติประจําภาค

การศกึษาที่  1/2549  และภาคการศึกษาที่  2/2549 
8. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการฝกฯ 
9. จดหมายเชิญเขารวมประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายใน/ภายนอก เชน สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร/สาขาวิชานิเทศศาสตร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา/ศูนยสัมมนาฝกอบรม/กองคลัง และตามโครงการความรวมมือหนวยงานภายนอก 
เชน เรือนจํา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

10. มติท่ีประชุมระหวางสํานักบริการการศึกษากับสาขาวิชานิเทศศาสตร 



 

 

52

11. ผังขั้นตอนการลงทะเบียนการเขาฝกของนักศึกษา ณ  มสธ. 
12. คูมือการเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะสําหรับนักศึกษาและฉบับปรับปรุง 
13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนเสริมและฝกปฏิบัติ ป  2549 
14. คูมือการใชงานโปรแกรมระบบงานประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา การจัดฝกปฏิบัติเสริม

ทักษะ 
15. คูมือการใชงานพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนเสริมและฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
 
แหลงท่ีมาของขอมลู/รหสัเอกสาร 
1. งานจัดฝกฯ ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  สํานักบริการการศึกษา 
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
3. สาขาวิชานิเทศศาสตร 
4. สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
5. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
6. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-6.1(2).3) 
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ตัวบงชีท่ี้ 6.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑติทีพ่งึประสงค 

- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :     2 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   4 ขอแรก 
- เกณฑมาตรฐาน 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหชมรมนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาครบ  5  ประเภท 
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรมทุกสิ้นปการศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
     ฝายแนะแนว
การศึกษา งานกจิกรรม
นักศึกษาไดดําเนินการ
จัดบริการการศึกษา 
วิชาทหาร  บริการจัด
กิจกรรมนักศึกษาและ
จัดกิจกรรมเรียนรู
รวมกันสรรคสรางชุมชน  

     ฝายแนะแนว
การศึกษา งานกิจกรรม
นักศึกษาไดดําเนินการ
จัดบริการการศึกษาวิชา
ทหาร บริการจัด
กิจกรรมนักศึกษาและ 
จัดกิจกรรมเรียนรู
รวมกันสรรคสราง 
ชุมชน เชนเดียวกับ 
พ.ศ.  2546 

     ฝายกิจการนักศึกษา 
ไดดําเนินการจัดบริการ
การศึกษาวิชาทหาร 
บริการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  กิจกรรม
เรียนรูรวมกันสรรคสราง
ชุมชน และกิจกรรม
แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย   

     ฝายกิจการ
นักศึกษาไดดําเนินการ
จัดบริการนักศึกษา
วิชาทหาร บริการจัด
กิจกรรมนักศึกษา  
และการเขารวม
แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย 

คะแนนผลการประเมิน 
4.66 

คะแนนผลการประเมิน 
4.66 

คะแนนผลการประเมิน 
4.60 

คะแนนผลการประเมิน 
4.66 
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ผลการดาํเนนิงาน 
1. มีการจัดทําเอกสารแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา คูมือการบริหาร

งบประมาณชมรมนักศึกษามอบใหคณะกรรมการชมรมนักศึกษา และคณาจารยที่ปรึกษาใหเปน
แนวทางปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

2. มีการสงเสริมใหชมรมจัดกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย เชน วิชาการ  กีฬา  และ
สงเสริมสุขภาพ  การบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรมโดยไดกําหนดใหผูท่ีเขารวม
กิจกรรมนักศึกษา ไดแก  คณาจารย และคณะกรรมการชมรมนักศึกษา  จัดสงรายงานผลการรวม
กิจกรรม เชน แบบเสนอรายงานการไปรวมกิจกรรม และแบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
จัดสงใหฝายกิจการนักศึกษาเพื่อรับทราบและรวบรวม สรุปใหคณะกรรมการอํานวยการรับทราบ
ทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินมีการนําประเมินผล เสนอคณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรมนักศึกษาพิจารณาใชเปนแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษามีความพึง
พอใจมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง                           5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
 งานกิจกรรมนักศึกษา 

1. หนังสือรับรองการจัดต้ังชมรมนักศึกษา 
2. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศกึษาปฏิบัติงานประจําจังหวดั 
3. ภาพถายและ VCD กิจกรรมนักศึกษา 
4. โครงการกิจกรรมของชมรมนักศึกษา  ดานวิชาการ  ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 

ดานการบําเพญ็ประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม  ดานกจิกรรมนันทนาการ  และ
ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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5. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารประกอบการสัมมนาผูนําและรายงานสรุปการสัมมนาผูนําชมรมนักศึกษา 

ป  2550 
7. บัญชีรายชือ่นกัศึกษาทีเ่ขารวมสัมมนา 
การเขารวมแขงขันกฬีามหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย คร้ังท่ี  34 “ราชพฤกษ
เกมส” 
1. แผนการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลยั 
2. สําเนาเวบ็ไซตการประชาสมัพันธรบัสมัคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย 
4. สําเนาหนังสือการประสานงานขอเอกสารประกอบการสมัครกับสํานกัทะเบียนและ

วัดผล 
5. สําเนาหลักฐานการแสดงความจํานงชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 
6. คูมือกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7. การปฐมนิเทศนักกีฬามหาวิทยาลัย 
8. การประชาสัมพันธการเขารวมการแขงขนัและสําเนาเว็บไซตประมวลภาพการเขา

รวมการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัยป  2549 “ราชพฤกษเกมส” 
9. ผลการประเมนิการดําเนินงานกีฬา และการจัดปฐมนิเทศนักกีฬามหาวิทยาลัย 
10. รายงานสรุปการดําเนินงานกีฬามหาวิทยาลัย 
งานบริการนกัศึกษาวิชาทหาร 
1. ใบสมัคร 
2. บัญชีรายชือ่นกัศึกษาป  2549 
3. หลักฐานการฝากนักศึกษา 
4. บันทึกการสงรายชื่อ 
5. แบบสอบถาม/รูปภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
ฝายกิจการนกัศึกษา 

1. งานกิจกรรมนักศึกษา 2.  งานกฬีามหาวิทยาลัย  3. งานการบริการนักศึกษาวิชาทหาร 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-6.2.2) 
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ตัวบงชีท่ี้ 6.11  มีการจดับริการแกนักศึกษาและศษิยเกา 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  2.22 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   4 ขอแรก 
- เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการสํารวจความตองการความจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1  
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา  
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีติของนักศึกษา  
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาหรือแนะแนวแกนักศึกษา  
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศษิยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพือ่พฒันาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพฒันาการจัดบรกิารแกนักศึกษา

และศษิยเกา 
 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
  ผลการดําเนินงานของ
การจัดบริการแกนักศึกษา 
และศิษยเกาโดยมีบริการ
แนะแนวทั้งกอนเรียน 
ระหวางเรียน และหลัง
การจบการศึกษา โดยมี
ตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้ 

   ผลการดําเนินงานของ
การจัดบริการแกนักศึกษา 
และศิษยเกาป  2547 โดย
มีบริการแนะแนวทั้งกอน
เรียน ระหวางเรียน และ
หลังจบการศึกษา โดยมี    
ตัวบงชี้ 12 ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงานของ
การจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกาป  2548 โดยมี
บริการแนะแนวทั้งกอนเรียน 
ระหวางเรียน และหลังจบ
การศึกษา โดยมีตัวบงชี้ 16 
ตัวบงชี้ ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานของ
การจัดบริการแกนักศึกษา 
และศิษยเกา ป  2549 
โดยมีบริการแนะแนวทั้ง
กอนเรียน ระหวางเรียน 
และหลังจบการศึกษา โดย
มีตัวบงชี้ 11 ตัวบงชี ้ดังน้ี 

    



 

 

57

ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
1. การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาภูมิลําเนา
ตางจังหวัด 

1. การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาภูมิลําเนา
ตางจังหวัด 

1. การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับปริญญา
ตรีสําหรับนักศึกษา
ภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร 

1. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 2549 

2.  การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานคร 

2.  การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานคร 

2. การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมระดับปริญญา
ตรีสําหรับนักศึกษา
ภูมิลําเนาตางจังหวัด 

2. การบริการใหคําปรึกษา
ทางโทรศัพท 

3.  ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร 

3. โครงการแนะแนวนัด
หมายเพ่ือใหผลสัมฤทธิ์แก
นักศึกษา 

3. การบริการใหคําปรึกษา
ทางโทรศัพท 

3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส หัวขอ 
“แนะแนวการศึกษา” บน 
www.stou.ac.th 

4.  ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมผานดาวเทียม 

4. บทความเพื่อการแนะ
แนวนักศึกษาคอลัมน 
“แนะแนว” 

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ 
“แนะแนวการศึกษา” บน 
www.stou.ac.th 

4. การบริการการให
คําปรึกษาผานกระดาน
สนทนา “คุยกบันักแนะ
แนว” และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสของฝาย
แนะแนวการศึกษา            
e-mail:co.esoffice@ 
stou.ac.th 

5. โครงการแนะแนวนัด
หมายเพ่ือใหผลสัมฤทธิ์
แกนักศึกษา 

5. รายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
แนะแนวการศึกษา 

5. การบริการใหคําปรึกษา
ผานกระดานสนทนาและ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของ
ฝายแนะแนวการศึกษาผาน 
www.stou.ac.th 

5. บริการแนะแนวผาน
รายการวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทศัน 

6. การผลิตสื่อส่ิงพิมพ
เพ่ือการแนะแนว
การศึกษา 

6. รายการวิทยุโทรทัศน
เพ่ือการแนะแนว
การศึกษา 

6. บริการแนะแนวผาน
รายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือ
การ แนะแนวการศึกษา 

6. บริการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา 
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ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
7. รายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
แนะแนวการศึกษา 

7. สื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอ 
“แนะแนวการศึกษา” บน 
www.stou.ac.th 

7. บริการแนะแนวผาน
รายการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการแนะแนวการศึกษา 
(รายการสด) 

7. โครงการแนะแนวนัด
หมาย 

8. รายการวิทยุโทรทัศน
เพ่ือการแนะแนว
การศึกษา 

8. การบริการใหคําปรึกษา
ผานกระดานสนทนาและ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ของฝายแนะแนว
การศึกษาผาน 
www.stou.ac.th 

8. การผลิตบทความ            
แนะแนวในขาว มสธ. 

8. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการศึกษาดวย
ตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล 

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

9. การบริการใหคําปรึกษา
ทางโทรศัพท 

9. โครงการแนะแนวนัด
หมาย 

9. โครงการบัณฑิตอาสา 

10. การบริการให
คําปรึกษาผานกระดาน
สนทนาและไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสของฝาย
แนะแนวการศึกษาผาน 
www.stou.ac.th 

10. การใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย 

10. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการศึกษาดวย
ตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล 

10. การจัดบริการแนะแนว
การศึกษาตอใน มสธ. 

11. การใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย 

11. การจัดบริการแนะแนว
การศึกษาตอใน มสธ. 

11. การจัดการทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 

11. การผลิตบทความ 
แนะแนวผานสื่อส่ิงพิมพ 

12. การจัดบริการแนะ
แนวการศึกษาตอใน มสธ. 

12. บทความทางวิชาการ
ในขาวเมืองทองธานี 

12. การจัดการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช 

 

13. บทความทางวิชาการ
ในขาวเมืองทองธานี 

 13. ทุนการศึกษาใน
โครงการตาง ๆ  

 

  14. โครงการบัณฑิตอาสา  
  15. การจัดบริการแนะแนว

การศึกษาตอใน มสธ. 
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ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป  2549 
  16. เอกสารสิ่งพิมพเพ่ือ

สนับสนุนบริการแนะแนว
เฉพาะเรื่อง 

 

คะแนนผลการประเมิน 
3.26 

คะแนนผลการประเมิน 
4.08 

คะแนนผลการประเมิน  
4.31 

คะแนนผลการประเมิน 
4.81 

 
สรุป  ผลการประเมินพัฒนาการของการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกาไดมีการ

ดําเนินการมาตลอด  และมีผลการประเมินท่ีเพิ่มขึ้นในทุกป  อีกทั้งมีการปรับตัวชี้วัด และเกณฑให
แสดงถึงความมีคุณภาพในการทํางานมากขึ้น  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการในแตละป ซึ่ง
พัฒนาการดานการใหบริการ นักศึกษาและศิษยเกา  นับไดวามีทิศทางที่ดีเนนการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ   
 
ผลการดําเนินงาน 

การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ป  2550  มีบริการแนะแนวศึกษาแกนักศึกษา
และศิษยเกาตามเกณฑมาตรฐาน  ดังน้ี 
 
1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี  1 

ในการจัดบริการสําหรับนักศึกษาและศิษยเกามีการสํารวจความตองการจําเปนในสวน
ท่ีเกี่ยวของ  ดังน้ี 

1.1   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ฝายแนะแนวการศึกษา มีการสํารวจความตองการ
บริการตาง ๆ  จากนักศึกษาใหมโดยใหแสดงความตองการในแบบสอบถามในวันปฐมนิเทศ   ซึ่งมี
นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศจากภูมิภาค จํานวน  5,397 ราย   และมีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
จํานวน  569 ราย  จากคิดเปนรอยละ  10.50 จําแนกประเด็นตาง  ๆ  พอสรุปเปนกลุม                  
ความตองการเรียงลําดับดังนี้  คือ  ดานการจัดสงเอกสารการเรียนการสอน บริการดานการติดตอ
สอบถามทางวิชาการที่สาขาวิชา บริการดานการสอนเสริม ขั้นตอนกระบวนการลงทะเบียนวิธีการ
เขารับบริการตาง ๆ  ในทองถิ่น และการติดตอสื่อสารกับมหาวิทยาลัย  

1.2  โครงการศูนยบริการนกัศึกษาพิการ  ไดมีการสํารวจขอมูลนักศึกษาพิการ ประวติั 
ลักษณะความพิการ ความสามารถในการศึกษาและใชอุปกรณชวยในการศึกษา การลงทะเบียน
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เรียน ความตองการความชวยเหลือทางการเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการสําหรับ
นักศึกษาพิการ  จํานวน  164   คน 
 
2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

ในการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอพัฒนาการการเรียนรูมีการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกหลายรูปแบบ  เชน  การบริการถึงตัวนักศกึษา  การจัดทําสื่อที่สงถึงบาน  และ
อีกหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1   จัดการปฐมนิเทศ ใหกับนักศึกษาผานสื่อตาง ๆ  ไดแก    
        1)  การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแบบเผชิญหนา ในทองถิ่น  คณะวิทยากร

ประกอบดวยคณาจารยจากมหาวิทยาลัยจังหวัด ละ 1 คน ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
จังหวัด หรือ ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา และมีบัณฑิต มสธ. และผูแทนชมรมนักศึกษา   สําหรับ
ท่ีกรุงเทพมหานคร/ภาคเชาอธิการบดีและรองอธิการบดี เปนวิทยากรใหความรู มีคณาจารยประจํา
สาขาวิชามาใหการปฐมนิเทศ ในภาคบายสาขาวิชาละ 1-5 คน จํานวน 1 วัน  ต้ังแตเวลา 08.00 น. 
-16.30 น. 

         2)  จัดถายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11    สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 8 
ชอง 88    และ UBC ชอง 55 

         3)  จัดถายทอดสดทาง INTERNET ผาน WEBSITE Http: WWW.STOU.AC.th 
4)  จัดสงเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2550   ฝายแนะแนว

การศึกษาสงใหกับนักศึกษาใหมทุกคน  พรอมคูมือนักศึกษา กอนเปดภาคการศกึษา 
         5) จัดสง CD ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ CD ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจํา

สาขาวิชาประจําปการศึกษา 2550  ฝายแนะแนวการศึกษาไดจัดทําและสงใหกับนักศึกษาใหมทุก
คน  พรอมคูมือนักศึกษา กอนเปดภาคการศึกษา  

2.2  จัดโครงการแนะแนวนัดหมาย 
มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา  ดังนี้ 
1. สงจดหมายเชิญนักศึกษาใหมท่ีใชวุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. และ ปวส. 

ในการสมัครเรียน มสธ. เขารวมโครงการ โดยไมเสียคาใชจาย 
            ภาคการศึกษาที่ 1/2549  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน 2,381  คน 
            ภาคการศึกษาที่ 2/2549  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน   359   คน 
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2. มีการจัดวิทยากรไปบรรยาย ณ ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด และศูนยวิทย
พัฒนา มสธ. จังหวัดละ 1 คน ทําใหนักศึกษาไดรับความสะดวกเนื่องจากไปใหบริการแกนักศึกษา
ถึงพื้นที่ 

           ภาคการศึกษาที่ 1/2549  จัดกิจกรรม     จํานวน       20 จังหวัด 
           ภาคการศึกษาที่ 2/2549  จัดกจิกรรม     จํานวน       10  จังหวัด 

3. มีเอกสารประกอบการบรรยายและแบบฝกปฏิบัติที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

4. ประสานงานใหศูนยบริการการศึกษา /ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จัดบริการ
อาหารกลางวันใหแกนักศึกษา 

 
2.3  จัดโครงการเสรมิสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษา

ทางไกล 
1. สงจดหมายเชิญนักศึกษาชั้นป 2 และป 3 เขารวมโครงการโดยไมเสีย

คาใชจาย จํานวน 10 จังหวัด 
2. มีการจัดวิทยากรไปบรรยาย ณ ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด และศูนย    

วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดละ 2 คน ทําใหนักศึกษาไดรับความสะดวก เนื่องจากไปใหบริการแก
นักศึกษาถึงพื้นท่ี 

3. มีเอกสารประกอบการบรรยายและแบบฝกปฏิบัติที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

4. ประสานงานใหศูนยบริการการศึกษา /ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จัดบริการ
อาหารกลางวันใหแกนักศึกษา 
 
3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตจากนักศึกษา 

มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในรูปแบบการจัด
สภาพแวดลอมและการใหสิ่งสนับสนุนเปนเงินทุนการศึกษาที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของนักศึกษาดี
ขึ้น 
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3.1  จัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
มีการจัดทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย                  

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตแกนักศึกษาโดยมีทุนตาง ๆ  ดังนี้ 
                3.1.1  ทุนการศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
             ไดรบัวงเงินจัดสรรเปนทุนใหกับนักศึกษา 25 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทตอป
การศึกษา รวมเปนเงิน 125,000 บาท 

3.1.2  ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
เปนทุนที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งใหสําหรับผูท่ีเรียนดีแตขาด

แคลนทุนทรพัย  มีการจัดสรรทุนใหกับนกัศึกษา  12  ทุน รวมเปน  59,035  บาท 
 
3.2  จัดบริการแนะแนวศกึษา ณ  สถานประกอบการเพื่อสงเสรมิคุณภาพชีวติ

แกนักศึกษาเพื่อใหไดรับความสะดวก  ดังนี ้
              3.2.1  บริการแนะแนวศึกษาตอ  ณ  สถานประกอบการ    
            3.2.2  ผลการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ไดแก   มีการจัดบริการการศึกษา  ณ  สถานประกอบการใหสะดวก และสงเสริมคุณภาพชวีิตไดแก 
1)  บริษัท จงสถิตย จํากัด    187   คน 
2)  บริษัท ส.ศิลป (2521) จํากัด           24 คน 
3)  บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอรมาเก็ต    175 คน 
4)  บรัษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ  

  เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  139 คน 
4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาหรือแนะแนวแกนักศึกษา 

4.1  การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท  ฝายแนะแนวการศึกษาจัดเตรียมนักแนะแนว
การศึกษา วันละ  2  คน เปนอยางนอย  เพื่อใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสําหรับนกัศึกษาและผูสนใจ
โดยใหบริการในจันทร-ศุกร  เวลา  08.30-19.30  น.  สําหรับวันเสาร  08.30-16.30  น.  หยุดวัน
อาทิตย  ซึ่งในชวง  1 กรกฎาคม 2549 – 30 กันยายน  2550  มีผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 3,183  ราย 
โดยมีผลการใหบริการผูรับคําปรึกษาไดรับขอมูลในการปรึกษา  ครบทุกประเด็น  รอยละ  94  
ประเด็นที่ขอคําปรึกษามากที่สุด  รอยละ 21.8  ไดแก  การสมัครเรียนปริญญาตรี  รองลงมารอย
ละ 21.2  ไดแก  ทุนการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน  รอยละ  14.4 
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4.2  การดําเนนิงานสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผานอินเทอรเนต็ 
 มีการตอบปญหาทางกระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” ผานสื่ออินเทอรเน็ต 

เปนประจําทุกวัน  โดยมีการจัดเวรผูรับผิดชอบประจําวัน  มีการตอบปญหาผานกระดานสนทนา  
จํานวน  1,198 กระทูรายการ 

4.3  โครงการแนะแนวนดัหมายสาํหรับนักศึกษา ป  1  ที่ยังไมจบปรญิญาตรีมา
กอน 

1. มีการขอความอนุเคราะหการใชสถานที่ และส่ือโสตทัศนูปกรณสําหรับการจัด
กิจกรรมใหแกนักศึกษา 

2. มีการประสานงานการจัดกิจกรรมฯ โดยแจงงบประมาณคาตอบแทนใหแก
เจาหนาที่ คาใชสถานที่ แจงรายชื่อวิทยากร การจัดสงเอกสารประกอบการ
บรรยายใหแกศูนยฯ 

3. ใหนักศึกษาลงทะเบียนการเขารวมกจิกรรมโครงการแนะแนวนัดหมาย 
4. จัดวิทยากรบรรยาย และฝกปฏิบัติในประเด็นการใหบริการแนะแนวการศึกษา 

ไดแก  เทคนิคการอานหนังสือวิชาการ เทคนิคการชวยจํา เทคนิคการตอบ
ขอสอบปรนัยและอัตนัย   

4.4  โครงการเสรมิสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล  สําหรบันักศึกษาชัน้ปที่  2  และ  3  ท่ียังไมจบปรญิญาตรีมากอน 

1. มีการขอความอนุเคราะหการใชสถานที่และสื่อโสตทัศนูปกรณสําหรับการจัด
กิจกรรมใหแกนักศึกษา 

2. มีการประสานงานการจัดกิจกรรมฯ โดยแจงงบประมาณคาตอบแทนใหแก
เจาหนาที่ คาใชสถานที่ แจงรายชื่อวิทยากร การจัดสงเอกสารประกอบการ
บรรยาย ใหแก ศูนยฯ 

3. ใหนักศึกษาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมโครงการ 
4. จัดวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติจังหวัดละ  2  คน โดยประเด็นการใหบริการ

แนะแนวการศึกษา ไดแก การวิเคราะหสภาพปญหา และแสวงหาแนวทางการ
เรียนใหประสบความสําเร็จ การวิเคราะหกรณีศึกษาจากบัณฑิต มสธ. การเพิม่
ศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลดวยการพัฒนา
ความจําดวย MIND MAP และการสรางความมั่นใจในการศึกษาดวยตนเองให
ประสบความสําเร็จ 
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5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และศิษยเกา 
มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ  

ดังนี้ 
5.1  การดาํเนนิงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อแนะแนวการศึกษา 

1. จัดทําแผนผลติรายการ ประจําภาคการศกึษาที ่1-2 
2. จัดทําคาใชจายในการผลติรายการ 
3. จัดสรรรายการใหผูรับผิดชอบตามภาระงานที่กําหนด 
4. จัดสงแผนผลติรายการใหสาํนักเทคโนโลยีการศึกษาดาํเนินการผลิต 
5. ผูรับผิดชอบรายการสงประเด็นรายการใหนักเทคโนโลยีการศึกษาเพือ่

เตรียมการผลติรายการ 
6. ดําเนินการผลิตรายการเปนรายการสดตามประเด็นรายการในวัน-เวลาตาม

แผนผลิตรายการ 
7. มีการดําเนินการจํานวน  48 รายการ   มีประเด็นเร่ืองแนะแนวการศึกษา  

แนะแนวสวนตัวสังคม และแนะแนวอาชพี  
 
5.2  การดําเนนิงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อแนะแนวการศึกษา 

1. จัดทําแผนผลติรายการ ประจําภาคการศกึษาที ่1-2 
2. จัดสรรรายการใหผูรับผิดชอบตามภาระงานที่กําหนด 
3. จัดสงแผนผลติรายการใหสาํนักเทคโนโลยีการศึกษาดาํเนินการผลิต 
4. ผูรับผิดชอบรายการสงประเด็นรายการใหนักเทคโนโลยีการศึกษาเพือ่เตรยีม

ผลิตใหทันเวลาออกอากาศ 
5. ประสานงานกับนักเทคโนโลยีการศึกษาในรายละเอียดของประเด็นเน้ือหา 

และรูปแบบรายการ 
6. ดําเนินการผลิตรายการตามกระบวนการของการผลติรายการ 
7. ตรวจสอบรายการโดยคณะกรรมการของสํานักเทคโนโลยีการศึกษากอน

ออกอากาศ 
8. จัดอออกอากาศตามวัน-เวลา ตามแผนผลิตรายการ 

5.3  การดําเนนิงานการผลิตรายการ Web casting คุยกบันักแนะแนว 
1. แผนผลิตรายการ 
2. จัดสรรรายการใหผูรับผิดชอบตามภาระงานที่กําหนด 
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3. จัดสงแผนผลติรายการใหสาํนักเทคโนโลยีการศึกษา 
4. ดําเนินการผลิตรายการเปนรายการสดตามประเด็นรายการในวัน-เวลา ตาม

แผนผลิตรายการ 
 

5.4  การดําเนนิงานสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผานอินเทอรเนต็ 
มีการจัดทํา Website ของฝายแนะแนวการศึกษาเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร

บริการตาง ๆ ของฝายแนะแนวการศึกษา 
 

5.5  บริการขอมูลทางสิ่งพมิพ 
5.5.1  ขาว มสธ. 
5.5.2  เอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง 

 
6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาตาง ๆ  ดังน้ี 
6.1  การจัดโครงการฝกอบรมบณัฑติอาสา 

1. จัดทําฐานขอมูลบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2548 
2. สงจดหมายเชญิบัณฑิตอาสาเขารวมโครงการ 
3. ประสานงานศนูยฯ เพื่อใชเปนสถานที่ในการฝกอบรม 
4. ประสานงานวทิยากรฝกอบรม 
5. จัดทําสือ่ประกอบการฝกอบรม 
6. จัดทําคําสั่งแตงตั้งวทิยากรและผูปฏิบัติงานในการฝกอบรม 
7. ดําเนินการเบกิจายคาใชจายในการฝกอบรม 
8. ประสานงานบณัฑิตเพือ่ยืนยันการเขารวมฝกอบรม 
9. ดําเนินการจัดฝกอบรมทั้งภาคบรรยายและฝกปฏิบติั และเทคนิคการให

คําปรึกษา 
10. จัดทําหนังสือรับรองใหบัณฑิตอาสา 
11. สงขอมูลบัณฑิตอาสาใหศนูยวิทยพฒันา มสธ.  
12. มีการจัดโครงการบัณฑิตอาสา ณ ศูนยฯ ตาง ๆ  ใน  2  สาขาวิชา 
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7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง  5  เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
7.1  ผลการดาํเนนิงานโครงการแนะแนวนดัหมาย 

มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกภาคการศกึษา 
ภาคการศึกษาที่  1/2549 
1. การประเมนิเชิงปริมาณ  จัดกิจกรรม  จํานวน 20 จังหวัด  ตามแผนการ

ดําเนินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 
2. การประเมนิเชิงคณุภาพ 

2.1 นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในการบรรยายของวทิยากร             
โดยภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุดรวมกัน คิดเปนรอยละ 98.8 

2.2 นักศึกษาไดรับความพึงพอใจตอการใหบริการโครงการนี้โดยภาพรวม
ในระดับมาก และมากที่สุดรวมกัน คิดเปนรอยละ  96.4 

ภาคการศึกษาที่ 2/2549 
1. การประเมนิเชิงปริมาณ  จัดกิจกรรม  จํานวน 10 จังหวัด  ตามแผน     

การดําเนินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 
2. การประเมนิเชิงคณุภาพ 

2.1 นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในการบรรยายของวทิยากร                
โดยภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุดรวมกัน คิดเปนรอยละ 98.3 

2.2 นักศึกษาไดรับความพึงพอใจตอการใหบริการโครงการนี้โดยภาพรวม 
ในระดับมากและมากที่สุดรวมกัน คิดเปนรอยละ 96.4 
 

7.2  ผลการดาํเนนิงานโครงการเสรมิสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล 

1.  การประเมินเชิงปริมาณ  จัดกิจกรรม จํานวน 10 จังหวัด ตามแผนการ
ดําเนินกิจกรรม คิดเปนรอยละ  100 

2. การประเมินเชิงคุณภาพ  นักศึกษาไดรับความพึงพอใจตอการใหบริการ
โครงการน้ีโดยภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.2 
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7.3  ผลการดาํเนนิงานโครงการฝกอบรมบณัฑติอาสา 
1. จัดทําแบบสอบถามการจัดฝกอบรมบัณฑิตอาสาของบัณฑิตและวิทยากร 
2. บัณฑิตท่ีเขาฝกอบรมและวิทยากรฝกอบรมตอบแบบสอบถามในวันที่

ฝกอบรม 
3. นําแบบสอบถามของบัณฑิตอาสาและวิทยากรมาสรุปผลการจัดฝกอบรม 
4. รายงานสรุปผลการจัดฝกอบรมใหคณะทํางานทราบ 

 
7.4  ผลการประเมนิเอกสารสิง่พมิพเฉพาะเรื่อง    

ฝายแนะแนวการศึกษาไดสํารวจความพึงพอใจในเอกสารแผนพับแนะแนว
เฉพาะเรื่องจากหนวยงานและนักศึกษา จํานวน  55  ราย  โดยมีผลการประเมินระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด รอยละ 95.16 

 
7.5  ผลการประเมนิกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

ฝายแนะแนวการศึกษา ไดสํารวจความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
จากนักศึกษาใหมที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ท่ัวประเทศ จํานวน   5,397  ราย  (นักศึกษาใน
สวนภูมิภาค  75 จังหวัดจํานวน  4,486 ราย  และนักศึกษาในกรุงเทพ และปริมณฑล  911 ราย) 
ปรากฏวานักศึกษาสวนภูมิภาคพึงพอใจการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในระดับมากขึ้นไปรอยละ 
88.0  และนักศึกษาใหมในกทม. พึงพอใจการปฐมนิเทศ ในระดับมากขึ้นไปรอยละ 93.6   
 
8.  นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย
เกา 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยมีการ
ประชุมผูเกี่ยวของที่จะหาแนวทางการพัฒนางานในโครงการตาง ๆ  ดังน้ี 

8.1  ผลการดาํเนนิงานโครงการแนะแนวนดัหมาย 
จัดประชุมคณะวิทยากรเพื่อพัฒนาปรับปรุงประเด็นเน้ือหาและแบบฝกปฏิบัติ

ใหแกนักศึกษา 
8.2  ผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาดวยตนเองใน

ระบบการศึกษาทางไกล 
จัดประชุมคณะวิทยากรเพื่อพฒันาปรับปรุง ประเด็นเน้ือหา และแบบฝกปฏิบตัิ

ใหแกนักศึกษา 
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8.3 ผลการดําเนินงานโครงการบัณฑิตอาสามาปรับโครงการบัณฑิตอาสา   
มีผลการประเมินอยูในระดับมาก 

8.4  นําผลการประเมินเอกสารสิ่งพิมพเฉพาะเรื่องมาปรับปรุงสิ่งพิมพเปนฉบับ
รวมเลม 

8.5 นําผลการประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมมาปรับปรุงการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ฝายแนะแนวการศึกษาไดนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมในปการศึกษา 2550 จาก การรายงานผลการดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในป
การศึกษา 2549  ซึ่ง ฝายแนะแนวการศึกษาไดเปลี่ยนวันจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป
การศึกษา 2550 ในสวนภูมิภาคเปนวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 และกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 
กรกฎาคม  2550  ตาม มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการการศึกษาที่ฝายแนะแนว
การศึกษาไดเสนอใหจัดวันปฐมนิเทศในตางจังหวัดกอนกรุงเทพมหานคร 

โดยสรุปไดมีการดําเนินการจัดบริการการศึกษาแกนักศึกษาและศษิยเกาครบตาม
เกณฑมาตรฐานอยางไรก็ดีในบริการท่ีไดจัดใหจะเปนบริการที่ใหกับนักศึกษาปจจบัุนมากกวาศษิย
เกา  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการดําเนินการเพิ่มขึ้น กจ็ะไดพฒันาโครงการใหกับศษิย
เกามากขึ้น 
 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน      1  คะแนน 
                                         ผลการประเมนิตนเอง                      5   คะแนน 

(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 
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ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  มีการสํารวจความตองการความจําเปนของนักศึกษาปที่  1 
     1.1  การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม  
 ขอมูลประกอบการรายงาน 

1.  รายงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ปริญญาตรี)  ปการศึกษา  2549  วันท่ี  2  
กรกฎาคม  2549  และ  16  กรกฎาคม  2549  ณ  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศูนยบริการการศึกษาและศูนยวทิยพฒันา มสธ. 

2.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2549 
3.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตางจังหวัด 
4.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
5.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แยกตาม 
    สาขาวิชา 
6.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ศูนยบริการการศึกษา, ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 
7.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ของวทิยากร 
8.  ตัวอยางแบบประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

     1.2  โครงการศนูยบรกิารนักศึกษาพิการ 
 ขอมูลประกอบการรายงาน 

1.  แบบสํารวจนักศึกษาพิการและจดหมายนําสง 
2.  เอกสาร-รายงานการดําเนินการโครงการศูนยบริการนักศึกษาพกิาร 
3.  PPT การเยี่ยมชมหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
4.  สําเนาหนังสือนําสงสื่อเสียง 
5.  สําเนาแบบประเมินคุณภาพเอกสารเสียงชุดวิชาทีน่ักศึกษาสงกลับ 
 

2.  มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ 
     นักศึกษา 
     2.1  ผลการจัดปฐมนิเทศใหกบันักศึกษาผานสือ่ตาง ๆ   
 ขอมูลประกอบการรายงาน 

1.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2549 
2.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตางจังหวัด 
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3.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
4.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แยกตาม 
    สาขาวิชา 
5.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ศูนยบริการการศึกษา, ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 
6.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ของวทิยากร 

     2.2  ผลการดาํเนนิงานโครงการแนะแนวนดัหมาย 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. สําเนาจดหมายเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการ 
2. สําเนาคําสั่งการจัดวิทยากร งบประมาณคาใชจายสําหรับโครงการ 
3. เอกสารประกอบการบรรยายและฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา 

2.3  ผลการดําเนนิงานโครงการเสรมิสรางศักยภาพนักศึกษาดวยตนเองในระบบ 
       การศึกษาทางไกล 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
8. สําเนาจดหมายเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการ 
9. สําเนาคําสั่งการจัดวิทยากร งบประมาณคาใชจายสําหรับโครงการ 
10. เอกสารประกอบการบรรยายและฝกปฏิบตัิสําหรับนักศกึษา 

3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา 
3.1  จัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
3.1.1  ทุนการศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

1.  เอกสารงบประมาณกองทุน ป  2550 
2.  ตวัอยางแบบคําขอทุน มสธ. 
3.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
4.  หนังสอืเชญิประชุม 
5.  รายงานการประชุม 
6.  ตวัอยางฐานขอมูลผูขอรับทุน 
7.  บันทึกเบกิจายเงินทุน 
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3.1.2  ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
1.  เอกสารแจงวงเงินใหกูยืม 
2.  หนังสอืเชญิประชุม 
3.  ประกาศผลผูผานการคดัเลือก 
4.  สําเนาสัญญากูยืมของนกัศึกษา 
5.  บันทึกการโอนเงินใหกบันักศึกษา 

 
3.2  จัดบริการแนะแนวการศึกษา  ณ  สถานประกอบการ 

   ขอมูลประกอบการรายงาน 
       3.2.1  ตัวอยางบันทึกการจัดบริการแนะแนวในสถานประกอบการ 
       3.2.2  จาํนวนนักศึกษาที่ไดรับบริการแนะแนวในสถานประกอบการ 
      1.  บริษทัจงสถติย  จํากัด    จํานวน 187 คน 
      2.  บริษทั ส.ศลิป (2521)    จํานวน   24 คน 

     3.  บริษทับ๊ิกซีซุปเปอรมาเก็ต จํานวน 175  คน 
     4.  บริษทัฮิตาซิโกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

จํานวน 139 คน 
4.  มีการจัดบริการใหคาํปรึกษาหรือแนะแนวแกนักศึกษา 

4.1  การใหคาํปรึกษาทางโทรศพัท 
 ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  ตวัอยางผูรับผิดชอบการใหคําปรึกษานักศึกษาทางโทรศพัท 
2.  รายผลการดําเนินงานทางโทรศัพท  1  กรกฎาคม  2549-30  มิถุนายน  2550 

4.2  สารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผานอินเทอรเน็ต 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  ตวัอยาง-เอกสาร หนาเอกสารกระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” 
2.  สถิติการตอบปญหาตุลาคม  2549-กันยายน  2550 

4.3  โครงการแนะแนวนดัหมาย 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.    รายงานสรุปโครงการแนะแนวนัดหมาย ปงบประมาณ 2549 
2.    แฟมใบลงทะเบียนการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา 
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4.4  โครงการเสรมิสรางศักยภาพทางการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษา 
       ทางไกล 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.    รายงานสรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาดวยตนเองในระบบ 
       การศึกษาทางไกล 
2.    แฟมใบลงทะเบียนการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา 

 
5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษาและศิษยเกา 

5.1  การผลติรายการวิทยุกระจายเสยีงเพื่อแนะแนวการศึกษา 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. แผนผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อแนะแนวการศกึษา ภาคการศึกษาที ่1-2 
2. ประเด็นรายการ 
3. ซีดีรายการที่ผลิตและจัดออกอากาศแลว 
4. บทรายการวทิยุกระจายเสยีงเพือ่การแนะแนวการศึกษา 

5.2  การผลติรายการวิทยุโทรทัศนเพือ่แนะแนวการศึกษา 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. แผนผลิตรายการวิทยุโทรทศันเพื่อแนะแนวการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 
2. ประเด็นรายการ 
3. วีซีดีรายการที่ผลติและจัดออกอากาศแลว 
4. บทรายการวทิยุโทรทศันเพือ่แนะแนวการศึกษา 

5.3  การผลติรายการ Web casting  คุยกับนักแนะแนว 
ขอมลูประกอบการรายงาน 
1.  แผนการผลิตรายการ web  casting 
2.   จัดสรรรายการใหผูรับผิดชอบตามรายงานที่กําหนด 
3.  จัดสงแผนผลิตรายการใหสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
4.  ดําเนินการผลิตรายกายตามประเด็นรายการในวัน-เวลา แผนผลติรายการ 
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5.4  สารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาผานอินเทอรเน็ต 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  ตวัอยาง-หนาเอกสารของฝายแนะแนวการศึกษา และหัวขอที่เชือ่มโยง 
2.  สถิติการเยี่ยมชมหนารายการของฝายแนะแนวการศึกษา ตลุาคม 2549- 
    กันยายน 2550 

5.5  บริการขอมูลทางส่ิงพมิพ 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.   แผนการผลิตบทความแนะแนวการศกึษาและอาชพี คอลัมน “แนะแนว” ขาว  
     มสธ. ฉบับนักศึกษา ตัง้แตเดือนกรกฎาคม  2549-มิถุนายน  2550 
2.  ตวัอยางบทความแนะแนวการศึกษาและอาชพี  คอลัมน “แนะแนว”  ขาว มสธ. 
3.  แผนการผลิตบทความแนะแนวการศกึษาและอาชพีเฉพาะเร่ือง  กรกฎาคม 2549- 
    มิถุนายน  2550 
4.  ตวัอยางบทความแนะแนวการศึกษาและอาชพีเฉพาะเร่ือง 

 
6.  มีการจัดโครงการเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาชพีแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

การจัดโครงการฝกอบรมบัณฑติอาสา 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. ฐานขอมูลบัณฑิต ปการศึกษา 2548 
2. จดหมายเชิญบัณฑิตเขารวมโครงการ 
3. ติดตอประสานงานกับบัณฑิตทางจดหมายและโทรศพัท 
4. เอกสาร / คูมือ ประกอบการฝกอบรม 
5. คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งวทิยากร-ผูปฏิบัติงาน 
6. หนังสือรับรองการผานการฝกอบรมเปนบัณฑิตอาสา 
7. ทําเนียบบัณฑิตอาสา 

7.  มีการประเมนิคณุภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจาํทุกป 
7.1  โครงการแนะแนวนดัหมาย 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. รายงานสรปุโครงการแนะแนวนัดหมาย ปงบประมาณ 2549 
2. แฟมใบลงทะเบียนการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา 
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3. รายละเอยีดงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป 2550 (1 ตุลาคม 2549- 30  
   กันยายน 2550)  สํานักบริการการศึกษา 

7.2  โครงการเสรมิสรางศักยภาพนักศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  รายงานสรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศกึษา 
    ทางไกล ปงบประมาณ 2549 
2.  แฟมใบลงทะเบียนการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา 
3.  รายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป 2550 (1 ตุลาคม 2549- 30  
     กันยายน 2550)  สํานักบริการการศึกษา 

7.3  โครงการฝกอบรมบณัฑิตอาสา 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. แบบสอบถามจัดฝกอบรมของบัณฑิตและวิทยากร 
2. รายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม 

7.4  เอกสารสิ่งพมิพเฉพาะเรื่อง 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  สรุปการสาํรวจความพึงพอใจเอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง  1  กรกฎาคม  2549- 
     30  มิถุนายน  2550 
2.  ตวัอยางแบบตอบรับและแสดงความคดิเห็นเอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง  สํานัก 
     บริการการศึกษา มสธ. 

7.5  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2549 
2.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตางจังหวัด 
3.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
4.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แยกตาม 
    สาขาวิชา 
5.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ศูนยบริการการศึกษา, ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 
6.  สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ของวทิยากร 
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8.  นําผลการประเมนิคณุภาพของการใหบริการมาพฒันาการจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

8.1  โครงการแนะแนวนดัหมาย 
ขอมูลประกอบการรายงาน 

      1.  รายงานสรุปโครงการแนะแนวนดัหมาย ปงบประมาณ 2549 
8.2  โครงการเสรมิสรางศักยภาพการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
     1.  รายงานสรุปโครงการเสริมสรางศกัยภาพการศกึษาดวยตนเองในระบบการศึกษา 
          ทางไกล  ปงบประมาณ 2549 
8.3  โครงการบณัฑติอาสา 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
      1.  รายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม 
8.4   เอกสารสิ่งพมิพเฉพาะเรื่องมาปรบัปรงุสิ่งพมิพเปนฉบบั 

ขอมูลประกอบการรายงาน 
1.  สรุปการสาํรวจความพึงพอใจเอกสารแนะแนวเฉพาะเรื่อง  1  กรกฎาคม  2549- 
     30  มิถุนายน  2550 

8.5  ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม      
ขอมูลประกอบการรายงาน 

     1. สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา  2549 
 
แหลงขอมูลท่ีมาของขอมูล/รหัสเอกสาร 
ฝายแนะแนวการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข EDS-6.11.2) 
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มาตรฐานที ่7 มาตรฐานดานระบบการประกนัคณุภาพ 
ตัวบงชีท่ี้ 7.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อใหเกิดการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  10 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   3 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน 
 3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพทีค่รบถวน ท้ังการควบคมุคุณภาพ             
การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในประจําทุกป 
 4. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวม
กันทั้งระดับบคุคล  สาขาวชิา และมหาวทิยาลัย  
 5. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
1 - 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
มากกวาหรือเทากับ 4 ขอ 

 
          เปรียบเทียบผลการดําเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546 กับปการศึกษา 2549 

ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
1. มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการใน
การประกันคุณภาพ   
การศึกษาภายใน 

2. มีการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่และ
ความรับผดิชอบที่
กําหนด 

1.  มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการใน
การประกันคุณภาพ   
การศึกษาภายใน 

2.  มีการดําเนินงานตาม 
     อํานาจหนาที่และ 
     ความรับผิดชอบที ่
     กําหนด 

1. มีคณะบุคคล
รับผดิชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีตัวบงชีแ้ละเกณฑที่
สอดคลองกับ
องคประกอบและ   
ตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัย 

1.  มีคณะบุคคล 
     รับผิดชอบงาน 
     ประกันคุณภาพ 
     การศึกษา 
2.  มีตัวบงชี้และเกณฑที่ 
     สอดคลองกบั 
     องคประกอบและ     
     ตัวบงชี้ของ 
     มหาวิทยาลัย 
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ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
3. มีการจัดทํารายงาน

สรุปการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หนวยงาน 

4. มีการเผยแพรผลการ
ประเมินใหบุคลากร
ในสํานักทราบ 

5. มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงกลไกการ
ประกันคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง 

3. มีการจัดทํารายงาน
สรุปการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หนวยงาน 

4. มีการเผยแพรผลการ
ประเมินใหบุคลากรใน
สํานักทราบ 

5. มีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงกลไกการ
ประกันคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง 

3. มีการจัดทําคูมือและ
เอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

4. มีการประเมินตนเอง
อยางตอเน่ืองทกุป 

5.   มีการเผยแพรผลการ
ประเมินใหบุคคลใน
หนวยงาน และใน
มหาวิทยาลัยทราบ 

3.  มีการจัดทําคูมือและ 
     เอกสารเพื่อการ 
    ประกันคุณภาพ 
    ภายใน 
4.  มีการประเมินตนเอง 
    อยางตอเน่ืองทุกป 
5.  มีการเผยแพรผล   

การประเมินใหบุคคล 
     ในหนวยงาน และใน    
     มหาวิทยาลัยทราบ 

คะแนนผลการประเมิน 
3.33 

คะแนนผลการประเมิน 
4.67 

คะแนนผลการประเมิน 
4.9 

คะแนนผลการประเมิน 5 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักบริการการศึกษา  คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักบริการการศึกษา รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักโดยมีหนาที่  
ดังตอไปนี้   

1.1 พิจารณาทบทวนตัวบงชี้เฉพาะท่ีสะทอนภารกิจหลักของสํานัก  และเกณฑ
การประเมิน เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  สํานักบริการการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  
2549 (1  ตุลาคม 2548-30  กันยายน  2549)  และมอบใหทุกศูนย/ฝายรวบรวมผลการดําเนินงาน
ท่ีเกี่ยวของสําหรับเปนขอมูลจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  เพื่อขอรับการประเมินเม่ือวนัที ่ 20-
22  ธันวาคม  2549 

1.2 ดําเนินการนําผลการประเมินของสํานัก  ประจําปงบประมาณ  2549  ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเขาประชุมรวมหารือการพัฒนาการประกันคุณภาพ
รวมกัน และไดใหขอเสนอแนะประเด็นสําคัญในเร่ืองการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะ การปรับเกณฑ   
การประเมิน  
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1.3 คณะกรรมการพิจารณาทบทวนตัวบงชี้เฉพาะของสํานัก  ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ  2549  เพื่อเตรียมการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ  2550  และปรับเกณฑในตัวบงชี้ที่มีผลการ
ประเมินในป  2548  และ  2549  อยูในระดับคุณภาพ  5  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การปรับเกณฑการประเมินแตละตัวบงชี้  เนื่องจากที่ผาน
มาเนนเกณฑเชิงปริมาณ เม่ือการดําเนินงานไดผลในระดับหนึ่งแลว  ควรพิจารณาเกณฑการ
ประเมินในเชิงคุณภาพเพื่อพิจารณาในเชิงลึกถึงคุณภาพการดําเนินงานที่เกิดขึ้น   

1.4 คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักบริการการศึกษาคณะใหมใหเปนไปตามระเบียบฯ  วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.  2550 ตอศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณา
แตงตั้งตอไป 

1.5 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
ประจําปงบประมาณ 2550  ตามหลักการ/แนวทางที่ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสงขอมูลมาให เพื่อใชในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ขอรับการประเมิน
ในครั้งนี้ 

 2. มีการกําหนดนโบบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักบริการการศึกษาเพื่อรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักบริการ
การศึกษา ประจําป  2549  และไดมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของ
สํานักบริการการศึกษา 

3. มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่ครบถวนท้ังการควบคุมคุณภาพ ตามภารกิจ
หลักในการใหบริการดานการเรียนการสอน และการบริการนักศึกษาอยางตอเนื่อง  ตามแผนงาน  
ตัวชี้วัด และเปาหมายที่ไดกําหนดไว มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และสรุปรวมเปนผล          
การดําเนินงานสําหรับใชในการรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายใน
เปนประจําทุกป 

4. มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจของแตละศูนย/
ฝาย  ท่ีใชสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบสารสนเทศดานแผนงาน 
งบประมาณ บุคคล  เปนสวนกลาง  สําหรับใชรวมกันในระดับสํานักฯ 

5. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายไดใหความรวมมือกับศูนยประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดบริการการศึกษาในระบบทางไกล  ตัวชี้วัดและ
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เกณฑการประเมินตลอดจนขอมูลการดําเนินงานดานการแนะแนวการศึกษา  การจัดปฐมนิเทศ 
การสอนเสริม  การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะและการจัดสงเอกสารการสอน  ในสวนของการสราง
เครือขายกับภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษาเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักฯ โดยผานทาง  Web  Site   
 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน          1  คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง                            5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.1 คําสั่งแตงตั้งชื่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก 
1.2 บันทึกเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งเปนกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา และ

คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
1.4 เอกสารตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักที่สอดคลองกับของ

มหาวิทยาลัย 
1.5 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักบริการการศึกษา (QA) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง  การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน 
2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.2 รายงานการสัมมนาผูบริหารสํานักบริการการศึกษา ณ  จังหวัดเชียงราย 

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม                
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประจําทุกป 
3.1 รายงานการประเมินตนเองสํานักบริการการศึกษาชวงการดําเนินงาน (1  ตุลาคม 2548-

30  กันยายน  2549) 
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3.2 รายงานการประเมินตนเองสํานักบริการการศึกษาชวงการดําเนินงาน (1  กรกฎาคม 
2549-30 มิถุนายน  2550) 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายองคประกอบ 
4. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย 
4.1  มีระบบฐานขอมูลและ Web Site การประกันคุณภาพการศึกษา 

5.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้ง 
    ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

5.1 Web Site การประกันคณุภาพการศึกษา ในการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา   
     ระหวางศนูยประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษา และหนวยงานภายนอก 
5.2 Web Site การประกันคณุภาพการศึกษา เพือ่เผยแพรขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ของสํานักบริการการศึกษา 
 

แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักบริการการศึกษา 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-7.1.1) 
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ตัวบงชีท่ี้ 7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
- คานํ้าหนักตัวบงชี้  :  10 
- คาเปาหมายของแผนสถาบัน  :   3 ขอ 
- เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนือ่ง 
 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงาน 
 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนือ่ง 
 5. มีนวตักรรมดานการประกันคุณภาพทีส่าขาวิชา/มหาวิทยาลยัพัฒนาขึ้น หรอืการปฏิบัต ิ
              ท่ีเปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาวิชา/มหาวิทยาลยัอื่นๆ 
 
- เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  

มีการดําเนินการ 
1 - 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
มากกวาหรือเทากับ 4 ขอ 

 
เปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานระหวางปการศึกษา 2546  กับปการศึกษา 2549 

ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
N/A N/A 1. มีกิจกรรมการสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
ภายใน หรือระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
อยางตอเน่ือง 

2. มีบุคลากรมีสวนรวม
ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน 

 

1. มีกิจกรรมการสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
ภายใน หรือระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยาง
ตอเน่ือง 

2. บุคลากรมีสวนรวมใน 
    การประกันคุณภาพ 
    การศึกษาของ         
    หนวยงาน 
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ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
3. มีการประเมิน

คุณภาพภายในและ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของ
หนวยงานเปนประจํา
ทุกป 

4. ไดรบัการประเมนิ
คุณภาพภายในจาก
มหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป 

5.   นําผลการประเมิน 
      คุณภาพภายในไป 
     พัฒนาหนวยงานใน 
     รูปของโครงการหรือ 
     กิจกรรมที่ชัดเจน 

3. มีการประเมินคุณภาพ 
    ภายในและจัดทํา 
    รายงานการประเมิน     
    ตนเองของหนวยงาน 
    เปนประจําทุกป 
4. ไดรับการประเมิน 
    คุณภาพภายในจาก 
    มหาวิทยาลัยเปน 
    ประจําทุกป 
5. นําผลการประเมิน 
    คุณภาพภายในไป 
    พัฒนาหนวยงานในรูป 
    ของโครงการหรือ 
    กิจกรรมที่ชัดเจน 

  คะแนนผลการประเมิน 
4.8 

คะแนนผลการประเมิน 5 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดย
ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางตอเน่ือง รวมถึงการไดพิจารณาเลือกตัวบงชี้เฉพาะ และ
เกณฑการประเมินที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานัก มาใชในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปงบประมาณ  2550  และมีการเพิ่มเติมจากที่ศูนยประสานงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษากําหนดเปนแนวทางไวให 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคลองตามพันธกิจของ
หนวยงานตามภารกิจหลักในการใหบริการดานการเรียนการสอน และการบริการนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  ตามแผนงาน  ตัวชี้วัด และเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยในการดําเนินงานตามพันธกิจได
ใชกระบวนการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการทํางาน ซึ่งไดมีการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน  รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง และพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งสรุปรวมเปนผลการดําเนินงานสําหรับใชในการรายงานการประเมินตนเอง                  
เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป 
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3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลัยและสาธารณชนโดย
นํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ  2549  
เสนอตอท่ีประชุมผูบริหารสํานัก  และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และเผยแพรบน 
Web Site  ของสํานัก   

4.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป  2549  ไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสํานัก  ไดแก  สงเสริมใหมีการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน และให
ไดสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของสํานัก  การทํางานเชิงรุกในการนําเสนอหลักสูตรท่ีตอบสนองกับความตองการของ
สังคม  พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาเปนรายบุคคล  มีการสรางเครือขาย
เชื่อมโยงระหวางนักแนะแนวที่อยูสวนกลาง มสธ. กับนักแนะแนวท่ีอยูศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น หรือ     
การปฏิบัติที่เปนเลิศ  หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  โดยมีการ
จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดวยระบบอิเลกทรอนิกส 
 
ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของตวับงชี้   3  คะแนน 
ผลการประเมนิอิงพฒันาการ      1  คะแนน 
ผลการประเมนิการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนสถาบัน          1  คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง                          5 
(คะแนนการประเมินตนเองอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตวับงชี้ + พฒันาการ + บรรลุเปาหมาย) 

 
ขอมูลประกอบการรายงาน 
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนือ่ง 

1.1 คําสั่งแตงตั้งชื่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก 
1.2 บันทึกเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งเปนกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา และ

คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
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1.4 เอกสารตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักที่สอดคลองกับของ
มหาวิทยาลัย 

1.5 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักบริการการศึกษา (QA) 
2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงาน 

2.1 บันทึกเชิญประชุมและใหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมแผนการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

2.2 บันทึกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัสาํนักเพือ่เตรียมความ
พรอมในการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาจากภายนอก 

2.3 บันทึกเชิญประชุมผูทรงคุณวุฒเิพื่อพจิารณาตัวชีว้ัดและเปาหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
3 มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในตอมหาวทิยาลัยและสาธารณชน 

3.1 รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 รายงานการประชุมผูบริหารสํานักบริการการศึกษา 
3.3 มี  Web site การประกันคณุภาพการศึกษา 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนือ่ง 
4.1 บันทกึเสนอรายชือ่ผูทรงคุณวุฒเิปนกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.2 บันทกึแจงกําหนดวันขอรับการประเมินและเสนอชื่อผูประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
4.3 แผนการตรวจเยีย่มการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาํป  2550 
4.4 แผนกลยทุธสํานักบริการการศึกษา  2550 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีส่าขาวิชา/มหาวิทยาลยัพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัตท่ีิเปนเลิศ 
    หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยอื่น 

5.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระบบอิเลคทรอนิกส 
 
แหลงท่ีมาของขอมูล/รหสัเอกสาร 
สํานักบริการการศึกษา 
 

(เอกสารหมายเลข EDS-7.2.1) 
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สวนท่ี 3 
    

คะแนนจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2549  รายมาตรฐาน และตวับงชี ้

    
สูตรการคํานวณหาคะแนนแตละมาตรฐาน 

∑ 
(WnxIn)   

 ∑ Wn   

 
โดยที่      
W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวบงชี้จากการที่ 

  มหาวิทยาลัยกระจายนํ้าหนักลงในแตละตัวบงชี้ยอย 
  ผลรวมของนํ้าหนักตัวบงชี้ยอยจะมีคาเทากับนํ้าหนัก 
 I หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ยอยท่ีไดจาก 

  การประเมินตนเองรายมาตรฐานของตัวบงชี้น้ัน 

 n หมายถึง ลําดับท่ีของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน 
    

คานํ้าหนัก คะแนนการประเมิน 
คาเฉลี่ยแบบถวง

นํ้าหนัก มาตรฐาน / ตัวบงชี ้
 (Wn) (In) (Wn x In) 

5.  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร       

5.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 2 5 10 

.2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ/แผนดําเนินงาน/ 2 5 10 
     แผนปฏิบัติการประจําปและมีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพื่อวัดความสําเร็จ    
     ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ     
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปที่เชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 1.82 5 9.1 

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  1.82 5 9.1 

5.5 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา/สํานัก/สถาบัน/ศูนย 1.82 4 7.28 

5.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 1.82 5 9.1 

     โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก     

5.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 2.08 5 10.4 

5.8 รอยละการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้หลักของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 2 5 10 
5.8 (1) ศักยภาพของระบบขอมูลเพ่ือการบริหารการเรียนการสอนและการ

วิจัย 1.82 4 7.28 

รวม 17.18 43 82.26 

   คะแนนมาตรฐานที่ 5  เทากับ 4.78 
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คานํ้าหนัก คะแนนการประเมิน 
คาเฉลี่ยแบบถวง

นํ้าหนัก มาตรฐาน / ตัวบงชี ้
 (Wn) (In) (Wn x In) 

6.  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน       

6.1 (1) การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 5 10 

         ในระบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ     
6.2 (2) การเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ 
          ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 1 5 5 

6.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลอง 2 5 10 

      กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค     

6.11 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 2.22 5 11.1 

รวม 7.22 20 36.1 

   คะแนนมาตรฐานที่ 6  เทากับ 5 
7.  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ       

7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 10 5 50 

     ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง     

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 10 5 50 

รวม 20 10 100 

   คะแนนมาตรฐานที่ 7  เทากับ 5 
รวม 44.4 73 218.36 

คาเฉล่ีย 4.918 
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สวนที่ 4 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา 
การดําเนินการตามขอเสนอแนะ และโครงการใหม 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา 
 จากการตรวจประเมิน พบวาจุดแข็ง และโอกาสในการพฒันาในปตอไป  ดังนี้ 
 
5. มาตรฐานดานการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 

จุดแข็ง 
(Strength) 

โอกาสในการพฒันา 
(Opportunity for Improvement) 

- ศักยภาพของบุคลากรในดานวุฒิการศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรี และมีบุคลากรในระดับปรญิญาโท 
ปริญญาเอก   มีการพฒันาบุคลากรอยางตอเนือ่ง  
ท้ังระดับปริญญาโท และปรญิญาเอก 

- นโยบายของมหาวิทยาลยัในการพฒันา
ระบบบริการการศึกษาเพือ่คงนักศึกษาใหอยู
ในระบบการศกึษา และใหนกัศึกษาสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงานอยาง
ตอเนือ่ง และมีการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบและมีการตรวจสอบ 

- มหาวิทยาลยัมีหนวยงานที่จะสนับสนุน 
การวิจยัเพื่อกระตุนบคุลากรใหมีการพฒันา
องคความรูของหนวยงาน 

- ผลการประเมินการดําเนินงานในดานการ
ใหบริการซึ่งเปนพันธกิจของหนวยงาน อยูในระดับดี 

- 

 
6. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
(Strength) 

โอกาสในการพฒันา 
(Opportunity for Improvement) 

- ผลการประเมินการประกันคุณภาพอยูในระดับ  4  
ขึ้นไป 

-  ระบบมาตรฐานของหนวยงานภายนอก
ไดแก  กพร., สมศ., สกอ. กระตุนให
หนวยงานพฒันาปรับปรุงกระบวนการ          
การใหบริการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา  ใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนไป 
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การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจําป 2549 
 

ขอเสนอแนะ การดาํเนนิการตามขอเสนอแนะ 
1.  สงเสริมใหมีการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา  
การดําเนินงาน และใหไดสารสนเทศในการตัดสินใจ
เชิงบริหาร เชน การวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑและรูปแบบ
การสอนเสริม การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การแนะแนว การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการใหทุน
นักศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหีบหอและการจัดสง
เอกสารการสอน 

มีการดําเนินการวิจยัเกี่ยวกบัการสอนเสรมิ 
อยูระหวางการดําเนินการ 

2.  ควรมีแผนการพฒันาบุคลากรอยางตอเนื่องเพือ่ให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานัก เชน การใหบริการที่
ดี การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน
การสราง/ปลูกฝงจติสํานึกในการใหบริการที่ดี            
โดยคํานึงถึงการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคล 

มีแผนการดําเนินการอยูแลว 

3.  ควรมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวาง         
นักแนะแนวทีอ่ยูสวนกลาง มสธ. กับนักแนะแนวท่ี
ศูนยวทิยพฒันา  มสธ. 

มีทั้งกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
นักศึกษา 

 
โครงการใหมที่เกิดขึ้นในปการศึกษา 2549 

1. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศสอนเสรมิ  การฝกปฏิบัต ิ
2. โครงการ E-Counselor 
3. โครงการศูนยบริการนักศึกษาพกิาร 
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สวนที่ 5  
 

ขอมูลประกอบ 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจาํหนวยงาน 

1. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานคณะกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักบรกิารการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สุพกัตร  พบิูลย กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.จติตนิันท  เตชะคปุต กรรมการ 
5. อาจารยขวัญใจ  จินดานุรักษ กรรมการ 
6. หัวหนาฝายแนะแนวการศกึษา กรรมการ 
7. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค กรรมการ 
8. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย กรรมการ 
9. หัวหนาฝายกจิการนักศึกษา กรรมการ 
10. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพหนวยงาน  

1.  ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธาน  
2. รองผูอํานวยการสํานักบรกิารการศึกษา รองประธาน  
3. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา กรรมการ 
4. หัวหนาฝายแนะแนวการศกึษา กรรมการ 
5. หัวหนาศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค กรรมการ 
6. หัวหนาศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย กรรมการ 
7. หัวหนาฝายกจิการนักศึกษา กรรมการ 
8. นางสาวอารีย  อยูโปรง กรรมการ 
9. ดร.สมคะเน  ค้ําจุน กรรมการ 
10. นางสาวรุจ ี อมฤตย กรรมการ 
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11. นางสายพิณ  ชวงโชต ิ กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญทิพย  เตียวสวุรรณ กรรมการ 
13. นายวิรัตน  เยน็ประเสริฐ กรรมการ 
14. นางสาวดารณี  พานชิ กรรมการ 
15. นางพรรณี  เพิ่มสวสัดิ์ กรรมการ 
16. นางสุกัญยา  ทอนใจ กรรมการ 
17. นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน กรรมการ 
18. นางสาวจติตมิา  รักนาค กรรมการ 
19. นางจําเรียง  สุขปรุง กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวดวงฤดี  โพธิ์สุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
รายชื่อคณะทํางานจัดทาํรายงานการประเมนิตนเอง 

1.  ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ประธานคณะทํางาน 
2.  รองผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา ผูทํางาน 
3.  เลขานุการสํานักบริการการศึกษา ผูทํางาน 
4.  หวัหนาฝายแนะแนวการศึกษา ผูทํางาน 
5.  หวัหนาศนูยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค ผูทํางาน 
6.  หวัหนาศนูยบริการการสอนทางไปรษณีย ผูทํางาน 
7.  หวัหนาฝายกิจการนักศกึษา ผูทํางาน 
8.  นางสาวอารีย  อยูโปรง ผูทํางาน 
9.  ดร.สมคะเน  ค้ําจุน ผูทํางาน 
10.  นางสาวรุจ ี อมฤตย ผูทํางาน 
11.  นางสายพิณ  ชวงโชต ิ ผูทํางาน 
12.  นางสาวเพ็ญทพิย  เตยีวสวุรรณ ผูทํางาน 
13.  นายวิรตัน  เย็นประเสริฐ ผูทํางาน 
14.  นางสาวดารณี  พานิช ผูทํางาน 
15.  นางพรรณี  เพิ่มสวัสดิ ์ ผูทํางาน 
16.  นางสุกญัยา  ทอนใจ ผูทํางาน 
17.  นางสาวชนิดาภา  ยั่งยืน ผูทํางาน 
18.  นางสาวจิตติมา  รักนาค ผูทํางาน 
19.  นางนฤนาถ  เต็มเปยม ผูทํางาน 
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20.  นางสวรรยา  ใจสุภาพ ผูทํางาน 
21.  นางสาวอรนุช  กันสิทธิ ์ ผูทํางาน 
22.  นางจําเรยีง  สุขปรุง ผูทํางานและเลขานุการ 
23.  นางสาวดวงฤด ี โพธิส์ุน ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 


