15
ส่ วนที 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสํานักบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นการประเมินผลการดําเนินงานปี การศึกษา 2552 เพื(อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนิ นงาน
จริ ง ข้อมูลที(ใช้ในการประเมินตนเองครั0 งนี0 ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน ใช้รอบเวลาตามปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) และข้อมูล
ั
ั ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านการบริ หารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กนยายน
2552) โดยอิงเกณฑ์การประกนคุ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นหลัก
ั บทการจัดการเรี ยนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึ งได้ขอยกเว้นการประเมินหรื อบางกรณี อาจขอประเมินเฉพาะ
แต่เนื( องจากตัวบ่งชี0 บางตัวไม่สอดคล้องกบบริ
ระดับสถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็ นผลประเมิ นระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพื(อให้สะท้อนคุ ณภาพการดําเนิ นงานจริ งของมหาวิทยาลยั ในการประเมินครั0 งนี0
จึงได้เพิ(มเติมตัวบ่งชี0 คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี0 และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปี การศึกษา 2552 มีดงั นี0
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องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี%ที 1.1 มีการกําหนดปรั ชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกี ระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชี%เพือ วัดความสํ าเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1 และ สมศ. 5.3)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
ั
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจัดตั0งขึ0 นภายใต้แนวคิ ดของรั ฐเกี( ยวกบการ
มสธ. / สค. 1.1-1 (1)
ั
แก้ไขข้อจํากดของมหาวิ
ทยาลัยเปิ ดแบบตลาดวิชา ให้เพียงพอต่อความต้องการของ http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/
ผูเ้ รี ย น และลดปั ญหาด้านการลงทุ น โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึ กษา
ั เกิดประโยชน์
ระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวาง และใช้ทรัพยากรที( มีอยู่อย่างจํากดให้
สูงสุ ด ด้วยเหตุน0 ี มสธ. จึงจัดการศึกษาเป็ นระบบเปิ ด และดําเนิ นการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล ตั0 งแต่เริ( มก่อตั0 งเป็ นต้นมา
ปั จจุบนั มสธ. เปิ ดสอนแล้วทั0 งสิ0 น 12 สาขาวิชา โดยยึดแนวคิดในการก่อตั0 งมา
กําหนดเป็ นปณิ ธานในการดําเนินงานมากวา่ 30 ปี ดังนี0
“มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในฐานะที" เป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึด
หลักการศึ กษาตลอดชี วิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั"วไป เพิ" มพูนวิทยฐานะ
แก่ ผ้ ูประกอบอาชี พและขยายโอกาสทางการศึ กษาต่ อสําหรั บผู้ สําเร็ จมัธยมศึ กษา
เพื" อสนองความต้ องการของบุคคลและสั งคม ด้ วยการจั ดระบบการศึ กษาทางไกล
ซึ" งใช้ สื"อการสอนทางไปรษณี ย์ วิ ทยุกระจายเสี ยง วิ ทยุโทรทั ศน์ และวิธีการอื" นที"
ผู้เรี ยนสามารถศึ กษาได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ ต้องเข้ าชั< นเรี ยนตามปกติ ” และได้
เผยแพร่ ให้ประชาชน / ผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยรั บทราบผ่านช่ องทางการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
(ต่อ)

2. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์
แผนการดําเนิ นงานและแผนปฏิ บตั ิ
การประจํา ปี ให้ส อดคล้อ งกันและ
กันและสอดคล้อ งกับภารกิ จหลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาของชาติ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สํ านั กบริ การการศึ กษา เป็ นหน่ วยงานสนั บสนุ นการจัดบริ การการศึ กษาใน
ระบบการศึ กษาทางไกลของมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช ได้ยึ ดปณิ ธานของ
มหาวิ ทยาลัยเป็ นกรอบในการดําเนิ นงานเพื( อให้สามารถดําเนิ นงานตามภารกิ จได้
ั ธานของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องและสนองตอบกบปณิ
มสธ. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการดําเนิ นงาน
ั
ิจ
และแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกบภารก
หลักของสถาบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ดังนี0
1. การประเมินสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมิ น
สภาพแวดล้อ มต่ าง ๆ ที( ส่ งผลต่ อ การดํา เนิ นงานของมหาวิ ทยาลัย ทั0 ง
ภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ที( ปรากฎในแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น 4 ปี (2552-2554) ของนายก
อภิ สิ ทธิW เวชชาชี วะ นายกรั ฐมนตรี เป้ าหมายของกระทรวงศึ กษาธิ การ
กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที( 2 (2551-2565) ของ สนง.
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สนง.
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐาน
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของ สนง.คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กรอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ข้อมูลผลการดําเนิ นงานที(ผ่าน
มาจากการประเมินตามคํารับรองปฏิบตั ิราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัย
ผลการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา รวมไปถึ งนโยบายสภามหาวิ ทยาลัย
โดยมี ก ารนํา ข้อ มู ล ดัง กล่ าวไปใช้ ใ นการก ําหนดทิ ศ ทางของพัฒ นา
มหาวิทยาลัยในรู ปของ แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี แผนปฏิบติั ราชการ

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 1.1-1(2)
http://www.stou.ac.th/aboutSTOU

มสธ. / กผ. 1.1-2 (1)
แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี 2552-2556
มสธ. / กผ. 1.1-2 (2)
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ปี 2552-2555 (ฉบับ
กพร.)
มสธ. / กผ. 1.1-2 (3)
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/O
PR/Planning/pl_2/budget2552/indexfram
e/stou_52v2.html
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิ
ั
การประจําปี ให้สอดคล้องกนและก
นั
ั
ิจหลักของ
และสอดคล้องกบภารก
สถาบัน ยุทธศาสตร์และแผน พัฒนา
ของชาติ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4 ปี และแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี ซึ( งในปี 2552 สภามหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (2552-2556) แผนปฏิบตั ิราชการ
4 ปี (2552-2554) ที(ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ปรากฏใน
แผนที(ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (25522556) รวมถึ งให้ ความเห็ นชอบต่ อแผนปฏิ บัติ ราชการประจําปี ซึ( งแผน
ทั0 งหมดดังกล่าวสนับสนุนทุกพันธกิ จหลักของมหาวิทยาลัย คื อ พันธกิ จด้าน
การเรี ยนการสอน พันธกิ จการบริ การวิชาการแก่สังคม พันธกิ จด้านการวิจยั
พันธกิจด้านการทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม
2. การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 65 กลยุทธ์
่ (2552-2556)
ที(ครอบคลุมการดําเนินงานระหวางปี
3. การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ระดับหน่วยงาน ที(เชื(อมโยงกับ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงานมีการบริ หารงานในเชิ ง
ยุทธศาสตร์ (OSM) โดยให้แต่ละหน่ วยงานจัดตั0 งคณะทํางานซึ( งมีอาํ นาจ
หน้าที( ดังนี0 (1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2552-2556) ของหน่ วยงาน
ซึ( งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์
ตัวชี0 วัด และค่าเป้ าหมาย ปี 2552-2556 กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ
และแผนที(ยทุ ธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน (2) จัดทําโครงการ และงบประมาณ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื(อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการ
ั ทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
ทํางานของหน่ วยงานต่าง ๆ ที( สอดคล้องกบยุ
ํ
มหาวิทาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกาหนดรู
ปแบบการจัดทําแผนปฏิบตั ิ

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / กผ. 1.1-2 (4)
แผนที(การเชื(อมโยงยุทธศาสตร์ของ
ั ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานกบยุ
มสธ. / กผ. 1.1-2 (5)
คําสังเลขที
( 2158/51แต่งตั0 งคณะทํางานจัดทํา
(
แผนยุทธศาสตร์ ( 2552-2556) ของ
หน่วยงาน
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2 . มี กร ะ บ ว นกา ร พั ฒ นา ก ล ยุ ท ธ์
แผนการดํา เนิ นงานและแผนปฏิ บัติ
ั
การประจําปี ให้สอดคล้องกนและก
นั
และสอดคล้อ งกับภารกิ จหลัก ของ
สถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ของชาติ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ราชการประจําปี ให้หน่ วยงานจะต้องมีการจัดทําแผนที( ยุทธศาสตร์ แสดง
ความเชื(อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
4. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ลงสูแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
การแปลงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ลงสู่ แผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่ วยงาน โดยใช้วิธีการจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ
ั ่ วยงาน ตั0 งแต่ ผูบ้ ริ หารจนถึ งระดับปฏิ บตั ิ การ
โดยการมี ส่ วนร่ วมกบหน
เพื(อสื( อสาร และสร้างความเข้าใจถึงทิ ศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
เป้ าหมายที(จะให้เกิดขึ0 นในแต่ละปี ซึ( งในปี 2552 มีการประชุม 2 ครั0 ง ครั0 ง
ั
ที( 1 เป็ นการประชุม Pre Plan เพื(อให้หน่วยงานร่ วมกนวางแผนยุ
ทธศาสตร์
และแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี ของตนเองให้สอดคล้องต่ อภารกิ จหลัก
และแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย (2552-2556) ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และแผนของพัฒนาชาติ และครั0 ง ที( 2 มีการประชุมร่ วมกนั
เพื( อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ า ปี 2552 ของมหาวิ ท ยา ลั ย
ซึ( งประกอบด้ ว ยผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง ผู ้บ ริ หารระดั บ หน่ วยงาน และ
่
ผูอ้ าํ นวยการระดับกอง ดังเช่นทุกปี ที(ผานมา

รายการเอกสารอ้ างอิง
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2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิ
ั
การประจําปี ให้สอดคล้องกนและก
นั
ั
ิจหลักของ
และสอดคล้องกบภารก
สถาบัน ยุทธศาสตร์และแผน พัฒนา
ของชาติ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 สํ านักบริการการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุ ข้ างต้ น นอกจากนี%
ในส่ วนของสํ านักบริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนี%
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี สําหรับใช้เป็ นกรอบการดําเนิ นงานและ
พัฒนาคุณภาพการบริ การการศึกษาของสํานักบริ การการศึกษา (ปี พ.ศ.
2552-2556) โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวได้มีการดําเนิ นการ
คือ
1.1 วิเคราะห์ SWOT ของสํานัก
1.2 จัดทําแผนยุทธศาสตร์สาํ นักบริ การการศึกษา
1.3 กําหนดรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ซึ( งประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี0 วัด ค่ าเป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/
ํ
โครงการ และผูร้ ั บผิดชอบ ทั0 งนี0 กลยุทธ์และโครงการที( กาหนด
ในแผนยุ ทธศาสตร์ มี ความสอดคล้องกับภารกิ จหลักของสํานัก
บริ การการศึกษา คือ การให้บริ การการศึกษาเพื(อสนับสนุนการเรี ยน
การสอนในระบบการศึ กษาทางไกลของ มสธ. ซึ( งได้แก่การบริ การ
แนะแนวการศึกษาและอาชี พ บริ การจัดสอนเสริ มและการฝึ กปฏิบตั ิ
เสริ มทักษะ บริ การส่ งสื( อการศึ กษาตลอดจนบริ การส่ งเสริ ม
สนับสนุนกิจการนักศึกษา
2. จัดทําแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยยึดกรอบ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสํานัก (ปี 2552-2556) และภารกิ จของ
สํานักบริ การการศึกษา

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 1.1-2(6)
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
สํานักบริ การการศึกษา (พ.ศ. 2552-2556)
สบศ. 1.1-2(7)
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะกรรมการพัฒนา
คณะทํางานพัฒนาการดําเนินงานของสํานัก
บริ การการศึกษา 9 กิจกรรม

สบศ. 1.1-2(8)
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ 2552
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี0 การดําเนิ นงาน
และกําหนดเป้ าหมายของแต่ ละตัว
บ่ งชี0 เพื( อ วัด ความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการกําหนดตัวบ่งชี0 การดําเนิ นงาน และกําหนด
เป้ าหมายของแต่ ละตัวบ่งชี0 เพื(อวัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน โดยนําเกณฑ์
ค่าเป้ าหมาย และตัวชี0 วัดของแผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี แผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี
และคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัยกบั สํานักงาน กพร. ที(สอดคล้อง
ํ
กับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา สมศ. และ สกอ. มากาหนด
เป็ นตัว ชี0 วัด และค่ าเป้ าหมายประจํา ปี ที( ค รอบคลุ มระดับ ผลลัพ ธ์ และผลผลิ ต
ตามพันธกิ จหลัก ของมหาวิทยาลัย และจําแนกออกเป็ นมิติต่าง ๆ ทั0 งเชิ งปริ มาณ
ํ
คุณภาพ เวลา ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม ตลอดจนมีการกาหนดผู
ร้ ับผิดชอบที(ชดั เจน
นอกจากนี0 มหาวิทยาลัยยังมีกระบวนการถ่ายทอดตัวชี0 วัด เป้ าหมายระดับ
มหาวิทยาลัยลงสู่ ระดับหน่วยงาน ภายใต้การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการในทุก
ระดับตั0งแต่อธิ การบดี รองอธิ การบดี และผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ทั0 งนี0 เพื(อมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิW ในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมของทั0 งองค์กรอีกด้วย

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-3 (1)
่
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2552 ตัวอยาง
คํารับรองของรองอธิ การ และผูบ้ ริ หาร
หน่วยงาน
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (2)
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. / ศปศ. 1.1-3 (3)
ตัวอย่างคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของศูนย์
ั ณภาพการศึกษา
ประสานงานการประกนคุ
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3. มี ก า ร กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี0 ข อ ง ก า ร
ดําเนินงาน และกําหนดเป้ าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี0 เพื(อวัดความสําเร็ จของ
การดําเนินงาน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริ การการศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยมีการกําหนดตัวชี%วัดใน
การดําเนิ นงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ ละตัวชี% วัดเพือวัดความสํ าเร็ จของการ
ดําเนินงาน โดยมี 3 ส่ วน คือ
1. ตัวชี0วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี 2552
2. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2552
3. คํารับรองการปฏิบตั ิราชการสํานักบริ การการศึกษา ประจําปี 2552
ทั0 งนี0 ตัวชี0 วัด ทั0 ง 3 ส่ วนข้า งต้นครอบคลุ มภารกิ จการดํา เนิ นงานของสํ า นั ก
นอกจากนี0 ยังได้รับการถ่ายทอดตัวชี0 วัด เป้ าหมาย ระดับมหาวิทยาลัยตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 1.1-3(4)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
สบศ. 1.1-2(8)
สบศ. 1.1-3(5)
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการสํานักบริ การ
การศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2552
สบศ. 1.1-3(6)
ํ
การกาหนดผู
ร้ ับผิดชอบตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
/QAChannel/OPDC52.htm
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4. มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนครบทุ ก
ภารกิจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้ดาํ เนิ นงานครบทุ กพันธกิ จ ตามแผนปฏิ บัติ
ั
ิจ และผลผลิต
ราชการประจําปี และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที( สอดคล้องกบภารก
ํ
ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการกาหนดโครงสร้
างแผนงบประมาณขึ0 นมา 6 แผน
ประกอบด้วย (ก) แผนงานจัดการศึ กษา (ข) แผนบริ การวิ ชาการแก่ สังคม (ค) แผน
งานวิ จัย (ง) แผนทํา นุ บ ํารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม (จ) แผนบริ การรู ปแบบพิ เศษ (ส)
แผนพัฒนาองค์กร ตลอดจนการจําแนกภารกิ จประจําปี ออกเป็ น 2 ลักษณะ คื อ (1)
ภารกิ จพื0 นฐานประจํา / สนับสนุ นยุทธศาสตร์ (2) โครงการยุทธศาสตร์ ทั0 งนี0 เพื( อ
จัดลําดับความสําคัญต่อการดําเนิ นงาน รวมทั0 งประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรงบประมาณ
และประโยชน์ในการคํานวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยต่อไป
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริ การการศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยมีการดําเนินการตามแผน
ครบทุกภารกิจ ซึงในแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี 2552 ได้ ดาํ เนินการแผน/โครงการ
ดังนี%
1. ภารกิจบริ การแนะแนวการศึกษา มีผลผลิตการดําเนินงาน
 การแนะแนวการศึกษา
 การปฐมนิเทศนักศึกษา
 ทุนกูยื้ มเพื(อการศึกษา
2. ภารกิ จการจัดสอนเสริ ม และการจัดฝึ กปฏิ บัติ เ สริ มทักษะมี ผ ลผลิ ตการ
ดําเนินงาน

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-4 (1)
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2552 รายงาน
ผลการปฏิบตั ิราชการ

สบศ. 1.1-4(2)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 1.1-2(8)
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4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุก
ภารกิจ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 จัดบริ การสอนเสริ มรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสอนเสริ มแบบเผชิญหน้า
่
การสอนเสริ มแบบเข้ม การสอนเสริ มผ่านดาวเทียมและผานเครื
อข่าย
คอมพิวเตอร์
 จัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาระดับปริ ญญา ตรี จํานวน 7
สาขาวิ ชา คื อ สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร์ ศึ กษาศาสตร์ วิ ทยาการจัดการ
วิ ทยาศาสตร์ สุ ข ภาพ พยาบาลศาสตร์ มนุ ษ ยนิ เ วศศาสตร์ ส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ภารกิจการบริ การสื( อการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานมีผลผลิตการ
ดําเนินงาน ดังนี0
- จัดส่ งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
- จัดส่ งสื( อสิ( งพิมพ์โสตทัศน์
- บริ หารคลังพัสดุการศึกษา
4. ภารกิจการส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา มีผลผลิตการดําเนินงาน ดังนี0
- สนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
- นักศึกษาวิชาทหาร
- กีฬามหาวิทยาลัย
5. ภารกิ จการสนับสนุ นงานด้านสารบรรณ ธุ รการ แผนงานงบประมาณ พัสดุ
บุ ค คล การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจัด การความรู ้ และงานพิ ธี
พระราชทานปริ ญญาบัตร

รายการเอกสารอ้ างอิง

25
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
มหาวิ ทยาลัย มี ร ะบบการติ ด ตาม ตรวจสอบประเมิ นผลการดํา เนิ นงานใน 2
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัว ระดับ ดังนี0
ั
บ่งชี0 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั0 ง และ
(1) ระดับหน่วยงานกบมหาวิ
ทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานติดตาม
รายงานผลต่ อผู ้บ ริ หารและสภา ประเมินผล กองแผนงานทําหน้าที( ในการประเมิน / ติ ดตามผลการดําเนิ นงานของ
สถาบัน
หน่วยงานที(เป็ นผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ซึ( ง
จะให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลเป็ นรายไตรมาส โดย 1 ปี คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9
เดื อน และรอบ 12 เดื อน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ e-Unit
budget ทุ ก เดื อ น ตลอดจนให้ ห น่ วยงานนํา เสนอผลการดํา เนิ น งาน /รายงาน
้
ํ บดู
ั แล
ความกาวหน้
า ต่ออธิ การบดี และรองอธิ การบดีที(กาก
(2) ระดับ มหาวิ ท ยาลัย กับสภามหาวิ ท ยาลัย ผ่ าน คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลัย (Audit Committee) โดย
คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที( (1) ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย และของอธิ การบดี ทั0 งในด้านการปฏิ บตั ิ งานและการบริ หารจัดการ
(Performance and Management Audit) (2) ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะจากการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานแก่ สภามหาวิ ท ยาลัย เพื( อ ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิ การบดี
ั
ํ
ทั0งนี0 ระยะเวลาในการประเมิ นผลงานระดับมหาวิทยาลัยกบสภาฯ
กาหนดจั
ด
ั
ปี ละ 2 ครั0ง คือ เมื(อสิ0 นกลางปี และสิ0 นปี งบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 กนยายน)
้
ซึ( งกรอบการติ ดตามตรวจสอบ และประเมินความกาวหน้
าในการดําเนิ นงานรอบ
6 เดื อน มี 2 ด้าน คื อ การพัฒนาองค์กร และการปฏิ บตั ิ ตามพันธกิ จหลักตามแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สําหรับการประเมินในรอบ 1 ปี นั0น มี 4 ด้าน ได้แก่

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-5 (1)

หนังสื อที( ศธ 0522.01(03) / ว 38 ลงวันที( 21
เมษายน 2552 เรื( องการนําเสนอรายงาน
สรุ ปผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ระดับหน่วยงาน
(รอบ 6 เดือน)
มสธ. / กผ. 1.1-5 (2)
หนังสื อที( ศธ 0522.01(03) / ว 84 ลงวันที( 4
กันยายน 2552 เรื( อ งการนํา เสนอรายงาน
ส รุ ป ผ ล กา ร ป ฏิ บั ติ ร า ช กา ร ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ระดับ หน่ วยงาน
(รอบ 12 เดือน)
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (3)
ตัว อย่ างรายงานความก้าวหน้า การปฏิ บัติ
ราชการ ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ั ณ ภาพ
ของศูนย์ประสานงานการประกนคุ
การศึกษา

26
เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัว
บ่งชี0 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั0 ง และ
รายงานผลต่ อผู ้บ ริ หารและสภา
สถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
(1) ด้า น ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การ (2) ด้านบริ หารจัดการ (3) ด้า นการ
เรี ย นรู ้ และพัฒ นา (4) ด้า นการเงิ นและงบประมาณ ซึ( ง ขณะ นี0 มหาวิ ท ยาลัย ได้
้
รายงานความกาวหน้
าโดยการนําผลจากข้อ (1) ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (Audit Committee) ในรอบ 6 เดือนและ 12
เดือน เรี ยบร้อยแล้ว และจากรายงานผลการดําเนิ นงาน และมติ / ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนคณะกรรมการสภาฯ มหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้ด ํา เนิ น การ
ทบทวนค่ าเป้ าหมายตัว ชี0 วัด ในบางประเด็ น ให้ส อดคล้องต่ อสถานการณ์ และ
ข้อเสนอแนะ อีกทั0 งนํามาปรับปรุ งกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
ั ณภาพการศึ กษา เพื( อยกระดับการประกนั
งบประมาณ 2553 และการประกนคุ
คุ ณ ภาพการศึ กษาของมหาวิ ทยาลัย ให้ส ามารถเที ย บเคี ย งสถาบันอุ ด มศึ ก ษาทั0 ง
ภายในและต่างประเทศต่อไป

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (4)
่
ตัวอยางการรายงานผลการปฏิ
บตั ิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน ต่อ
Audit Committee
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (5)
่
ตัวอยางการรายงานผลการปฏิ
บตั ิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน ต่อสภา
มหาวิทยาลัย
มสธ. / ศปศ. 1.1-5 (6)
่
ตัวอยางการรายงานผลการปฏิ
บตั ิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน ต่อ
สภามหาวิทยาลัย
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5. มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัว
บ่งชี0 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั0 ง และ
รายงานผลต่ อผู ้ บ ริ หารและสภา
สถาบัน
(ต่อ)

6. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงาน
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ป้ า ห ม า ย กั บ
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณ์ ปั จ จุ บัน และ
่ (าเสมอ
แนวโน้มในอนาคตอยางสมํ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริการการศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี0 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั0 ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร
และสถาบัน ดังนี0
1.1 มี การรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ราชการ ประจําปี 2552 สบศ. 1.1-5(7)
รอบ 6,9 และ 12 เดือน
้
รายงานความกาวหน้
าการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการประจําปี 2552
1.2 รายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือน ปี งบประมาณ 2552
สบศ. 1.1-5(8)
รายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือน
ปี งบประมาณ 2552
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มี ก ระบวนการทบทวนกลยุ ทธ์ โดยการ มสธ. / กผ. 1.1-6 (1)
วิ เ คราะห์ ใ ห้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ โ ดยรวมอยู่ ตลอดเวลาเป็ นประจํา ทุ ก ปี สําเนาหนังสื อ สกอ.ที( ศธ 0503(4)/ว 210 ลง
ในลัก ษณะการปรั บ แผนฯ / กลยุ ท ธ์ จาก 2552-2556 เป็ น 25 53-2557 (ตาม วันที( 24 ก.พ.2552 ขอเชิญผูบ้ ริ หาร
รายละเอียดตามบทที" 7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ เข้าร่ วมประชุมมอบ
2552-2556) แต่เนื( องจากการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพิ(งแล้วเสร็ จ และ นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ได้รับอนุ มตั ิ จากสภามหาวิทยาลัย เมื( อวันที( 28 ธันวาคม พ.ศ.2551 ก่ อนจะมี ค าํ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 วันจันทร์ที(
แถลงนโยบายรั ฐ บาล นายอภิ สิ ท ธิW เวชาชี วะ และแผนบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องคอนเวนชัน( ฮอลล์
ออกมาให้ส่ วนราชการต้องจัด ทํา แผนปฎิ บตั ิ ร าชการ 4 ปี เพื( อให้เ ป็ นไปตามข้อ ร.ร.แอมบาสซาเดอร์พร้อมกําหนดการ
กฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี(ยนแปลง
ประชุม

28
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง สถานการณ์ดงั กล่าวอีกครั0 งโดยการถ่ายทอดลงสู่ การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงาน พ.ศ. 2552-2554 ของมหาวิทยาลัยแทน โดยมีกระบวนการ ดังนี0
ั านักงบประมาณ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ป้ า ห ม า ย กั บ
1. สกอ.มีหนังสื อเชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่ วมประชุมกบสํ
ํ
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
และ สกอ. เพื(อทบทวนและหารื อถึงการกาหนดเป้
าหมายการให้บริ การ
ตลอดจนสภาพการณ์ ปั จ จุ บัน และ
ผลผลิต โครงการกิจกรรม และตัวชี0 วัดผลสําเร็ จของปี งบประมาณ พ.ศ.
่ (าเสมอ
แนวโน้มในอนาคตอยางสมํ
2552 ทั0 งของระดับกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา ในวันที( 10-14
(ต่อ)
พฤศจิกายน, วันที( 11-12 ธันวาคม 2551 และ 14 มกราคม 2552
ั านักงบประมาณ และ สกอ. อีกครั0 ง เพื(อรับฟังนโยบาย
2. เข้าร่ วมประชุมกบสํ
การจัดทําคําของบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 และการ
ทบทวน/จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี เพื(อแสดงความเชื(อมโยงกบั
่ น พ.ศ.
แผนปฏิบตั ิราชการ กท.(สกอ.) และแผนบริ หารราชการแผนดิ
52552-2554 เมื(อวันที( 2 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
3. จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับเป้ าหมาย
การให้บริ การหน่วย และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ และ
ั อตกลงร่ วมกนั
แผนพัฒนาของชาติ อีกทั0 งปรับตัวชี0 วัดให้สอดคล้องกบข้
่ ดมศึกษา
ระหวางอุ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 1.1-6 (2)
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี มสธ. พ.ศ.25522554
มสธ. /กผ. 1.1-6 (3)
่ นประจําปี
เอกสารงบประมาณแผนดิ
พ.ศ.2553
http://apple.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR
/Planning/pl_2/budget2552/indexframe/fbu
dget-2.htm
มสธ. / กผ. 1.1-6 (4)
บันทึกเสนอ และมิติที(ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั0งที( 8 / 2552 วันที( 16
กรกฎาคม 2552 เรื( อง ขอปรับเป้ าหมายใน
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
2552
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6. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงาน
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ป้ า ห ม า ย กั บ
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณ์ ปั จ จุ บัน และ
่ (าเสมอ
แนวโน้มในอนาคตอยางสมํ
(ต่อ)
7. มีการนําผลการประเมิ นและผลการ
วิ เ คราะห์ ม าปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
่ ่อเนื(อง
แผนการดําเนินงานอยางต

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ
5 ปี ของสํานัก (2552-2556) โดยคณะทํางานจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์ ได้พิ จารณา
กําหนดให้รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ อนั ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์
ตัวชี0 วัด กลยุทธ์ และแผนงานโครงการมีความสอดคล้องกนั ทั0 งนี0 กลยุทธ์และแผนงาน
ั ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โครงการมีความสอดคล้องกบยุ
ภายหลังจากที(มหาวิทยาลัยได้ทาํ การประเมินผลแผนปฏิบตั ิราชการของ
มหาวิทยาลัย และมองเห็นสภาพ และแนวโน้มความก้าวหน้าจากการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ในปี งบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจึงได้ทาํ การวิเคราะห์ ปรับกลยุทธ์ /
ค่ าเป้ าหมาย / ตลอดจนยุบรวมกิ จกรรม โครงการ และแผนการดําเนิ นงานอย่าง
ั
ต่อเนื( อง ในแผนปฏิ บตั ิ ราชการปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกบผลการ
ดํา เนิ น งาน และมติ จ ากที( ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ตลอดจนสถาน การณ์ ด ้า น
งบประมาณ ของประเทศ (กรณี การใช้จ่ายงบลงทุนที( ดินและสิ( งก่ อสร้าง) ได้แก่
(1) การยกเลิกกลยุทธ์ STOU Search Engine ทั0 งนี0 เพราะกลยุทธดังกล่าวมีการ
ดําเนิ นการสําเร็ จแล้ว (2) การเลือนค่ าเป้ าหมาย เช่ น การปรับสถานะการเป็ น ม.ใน
ั
กํากบจากปี
52 ให้มีการปรับโครงสร้างระบบงาน และระบบทรัพยากรบุคคลให้แล้ว
เสร็ จเป็ นปี 53 ทั0 งนี0 เนื( องจากมติ ส ภามหาวิ ทยาลัย เห็ นชอบให้เ ชิ ญผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกเข้าร่ วมเป็ นคณะงานด้วย เพื(อให้การดําเนิ นงานเกิดประโยชน์สูงสุ ดในทุก
มิติ หรื อ การเลื(อนการก่อสร้างอาคาร 30 ปี มสธ. อาคารบรรณสาร 2 ออกไปจนกวา่

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 1.1-6(5)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 1.1-2(6)

มสธ. / กผ. 1.1-7 (1)
เอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เดือนมกราคม
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เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และ
่ ่อเนื( อง
แผนการดําเนินงานอยางต
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
่
แผนแม่บททางกายภาพจะแล้วเสร็ จ และผานความเห็
นชอบจากสภา ทั0 งนี0 เพื(อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า (3) การยุบรวม
โครงการ / กิจกรรม พัฒ นาระบบ สารสนเทศเพื( อการบริ หาร และการตัดสิ นใจ
(EIS) และพัฒนาระบบ e-Performance ให้อยู่ภายใต้โครงการจัดทําห้องจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ ทั0 งนี0 เนื( องจากโครงการดังกล่าวสามารถดําเนิ นการในลักษณะต่ อยอด
ั
หรื อพัฒนาร่ วมกนได้
(4) ปรั บการจําแนกเป้ าหมายประจําปี ออกเป็ น 2 ช่ วง คื อ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดื อน เพื(อให้สอดคล้องระบบการติ ดตามประเมินผลตามมติ
้
ของคณะกรรมการAudit Committee ตลอดจนเพื(อให้ทราบถึง ความกาวหน้
าของ
่
การดําเนินงาน ซึ( งนําไปสู่การปรับแผนฯ ในช่วงต่าง ๆ ได้อยางเหมาะสม
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริ การการศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยได้มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของสํานักบริ การการศึกษา (พ.ศ. 2552-2556)
สํานักเห็ นว่ ากลยุ ทธ์ และแผนงานโครงการที( ก ําหนดให้ความสําคัญและเน้นที( การ
จัดบริ การการศึ กษาแก่นักศึ กษา เพื(อให้ความช่ วยเหลือนักศึ กษา จึ งเห็นควรให้มีการ
ั
ิ จ กลยุทธ์ และแผนงาน โดยปรับ
ปรับวิสัยทัศน์ของหน่ วยงานให้สอดคล้องกบภารก
จากเดิ มที( ก ําหนดไว้ว่ า “มุ่งมั" นให้ บริ การการศึ กษาที" เป็ นเลิ ศเพื" อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้รับบริ การให้ เกิดความพึ งพอใจ โดยใช้ เทคโนโลยี ที" ทันสมัยด้ วยบุคลากร
ที" มีคุณภาพ” ปรั บเป็ น “ มุ่งมั"นให้ บริ การเพื" อช่ วยเหลือนักศึ กษาในระบบการศึ กษา
ทางไกลอย่ างมีคุณภาพ”

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 1.1-7(2)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
สบศ. 1.1-2(6)
สบศ. 1.1-7(3)
รายงานการประชุมผูบ้ ริ หารสํานัก
ครั0 งที( 6/2552
สบศ. 1.1-7(4)
บันทึก เรื( อง ขอยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ของสํานักบริ การการศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 7 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่ งชี%ของการปฏิบัตงิ านทีกาํ หนด (สกอ. 1.2, ก.พ.ร. 3.2 และ 3.3)
วิธีการคํานวณ
จํานวนตัวบ่งชี0 ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณที(บรรลุเป้ าหมาย
X 100
จํานวนตัวบ่งชี0 ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณทั0 งหมด

ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 - 100

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
18
22

X100 = ร้อยละ 81.82

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 - 74

2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 - 89

3 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 - 100
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ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 90
ร้อยละ 81.82

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%

X

2

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 1.2(1) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี0 จากกองแผน
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องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี%ที 2.12 ร้ อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์ เก่ าทีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผ่านมาได้ รับการประกาศเกียรติคุณยกย่ องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้ านสิ งแวดล้ อมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 และ สมศ. 1.5)
วิธีการคํานวณ
่
จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที(สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที(ผานมาทั
0 งหมดทุกระดับการศึกษา
ที(ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปัจจุบนั
X 100
่
จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที(สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที(ผานมาทั
0 งหมดทุกระดับการศึกษา
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
มากกว่าหรื อเท่ากบั
ร้อยละ 0.030

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
22
272,574

X 100 = 0.008
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ข้ อมูลประกอบผลการดําเนินงาน

ได้ รับรางวัล
ในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ด้านวิชาการวิชาชีพ (รวม
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านกีฬาและสุ ขภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านสิ( งแวดล้อม
อื(น ๆ

รวม(คน)

ปี การศึกษา 2552
จํานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์ เก่ า 5 ปี ทีผ่านมา
(คน)

ร้ อยละนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์ เก่ า 5 ปี ทีผ่านมา
ทีได้ รับรางวัล

272,574

0.008

15
6
1
-

36

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 0.003 – 0.015

ร้อยละ 0.016 – 0.029

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากบั
ร้อยละ 0.030

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ร้อยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 0.008

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%

X

1

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 2.12(1) เกียรติบตั รของนักศึกษาที(ได้รับรางวัล

37
ตัวบ่ งชี%ที 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ งสนับสนุนการเรียนร้ ู (สมศ. 6.7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี(ย
มากกว่าหรื อเท่ากบั 3.50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ศูนย์บริ การการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริ การการศึกษา รับผิดชอบในการดําเนิ นการจัดกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะนัก
ศึกษาะและกิจกรรมเพื(อเพื(มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน (การสอนเสริ มแบบเข้ม) สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยใน
การจัดกิ จกรรมดังกล่าว ได้จดั เชิ ญอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื(อปฏิ บตั ิ หน้าที( เป็ นอาจารย์ฝึกปฏิ บตั ิเสริ มทักษะนักศึ กษาและเป็ น
อาจารย์ส อนเสริ ม ในการถ่ ายทอดเนื0 อหาสาระและประสบการณ์ แ ก่ นักศึ กษาพร้ อมทั0 งได้มีการจัด สิ( งสนับสนุ นการเรี ย นรู ้
ที(เอื0ออํานวยต่อการเรี ยนการสอน ดังนี0
ั ธีการถ่ายทอด
1. กิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะมี การประเมิ นระดับความพึ งพอใจของนักศึ กษาจึ งได้พิจารณาเกี( ยวกบวิ
ความรู ้ การเตรี ยมเนื0 อหา การบูรณาการ และความรู ้ ความสามารถของอาจารย์ผสู ้ อน รวมทั0 งการพิจารณาสิ( งสนับสนุ น
การเรี ย นรู ้ ประกอบกนั ได้แก่ การจัดให้มีสื( อโสตทัศ น์ การจัด สภาพห้องเรี ยนที( เ หมาะสม ตลอดจนมี การจัดเตรี ย ม
่
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้อง เป็ นต้น ซึ( งปรากฎวาในภาคการศึ
กษาที( 1/2552 มีการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ จํานวน 16 ชุด
วิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 3,285 คน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที(มีต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ( งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี(ยเท่ากบั 4.39 ในขณะที(ภาคการศึกษา 2/2552 มีการจัดกิจกรรมการ
ฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะ จํานวน 13 ชุ ดวิชา มี นกั ศึ กษาเข้าร่ วมกิ จกรรม จํานวน 975 คน และระดับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาที(มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ( งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี(ยเท่ากบั 4.49 หรื อภาพรวมตลอดปี
การศึกษา ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที( มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ( งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีคะแนน
เฉลี(ย เท่ากบั 4.44
2. กิจกรรมเพื(อเพิ(มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน (สอนเสริ มแบบเข้ม) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึ กษา
ั ธีการถ่ายทอดความรู ้ การเตรี ยมเนื0 อหา การบูรณาการ และความรู ้ ความสามารถของอาจารย์ผสู ้ อน
จึงได้พิจารณาเกี(ยวกบวิ
รวมทั0งการพิจารณาสิ( งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ประกอบกนั ได้แก่ การจัดให้มีสื(อโสตทัศน์ การจัดสภาพห้องเรี ยนที(เหมาะสม
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ตลอดมีการแจก เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เป็ นต้น ซึ( งปรากฎว่าในภาคการศึกษาที( 1/2552 มีการจัดกิจกรรม
เพื(อเพิ(มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน (การสอนเสริ มแบบเข้ม) จํานวน 3 ชุดวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน
319 คน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที(มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ( งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีคะแนน
เฉลี( ย เท่ ากับ 4.13 ในขณะที( ภ าคการศึ ก ษาที( 2/2552 มี ก ารจัด กิ จกรรมเพื( อ เพิ( มประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ยนการสอน
(การสอนเสริ มแบบเข้ม) จํานวน 4 ชุ ดวิชา มีนกั ศึ กษาเขา้ ร่ วมกิ จกรรม จํานวน 755 คน และระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที(มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ( งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี(ยเท่ากบั 4.12 หรื อภาพรวมตลอดปี
การศึ กษา ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที( มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ( งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ มีคะแนน
เฉลี(ย เท่ากบั 4.12
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี(ย
่
่ 1-2.49
อยูระหว
าง

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี(ย
่
่ 2.50 – 3.49
อยูระหว
าง

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี(ย
่ อเท่ากบั 3.50
มากกวาหรื

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย
คะแนนเฉลี(ย 3.50
ผลการดําเนินงาน
คะแนนเฉลี(ย 4.28
*การบรรลุเป้ าหมาย √ = บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%

√

3

X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 2.12.4(1) สรุ ปผลการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
สบศ. 2.12.4(2) รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที(มีต่อการจัดกิจกรรมเพื(อเพิ(มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน (การสอนเสริ มแบบเข้ม)
ประจําภาคการศึกษาที( 1/2552
สบศ. 2.12.4(3) รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที(มีต่อการจัดกิจกรรมเพื(อเพิ(มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน (การสอนเสริ มแบบเข้ม)
ประจําภาคการศึกษาที( 2/2552
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องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่ งชี%ที 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า (สกอ. 3.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของ
นักศึกษาปี ที( 1

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาปี ที( 1 ดังนี0
1. สํ านักบริ การการศึ กษาได้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา
2552 โดยกําหนดจัดปฐมนิเทศสํ าหรั บนักศึ กษาทีมีภูมิลําเนาในภูมิภาค
เมือ วันที 12 กรกฎาคม 2552 และสํ าหรั บนัก ศึ กษาทีมีภู มิลําเนาใน
กรุ งเทพฯและปริ ม ณฑลเมื อ วั น ที 19 กรกฎาคม 2552 และในการ
ดําเนินการดังกล่ าวได้ มีการออกแบบสํ ารวจความพึงพอใจของนักศึ กษา
ในการปฐมนิเทศ ซึ งในแบบสํ ารวจทีใ ห้ นักศึ ก ษาตอบได้ สําร วจความ
ต้ องการการบริการของนักศึกษาในเรืองต่ าง ๆ ดังนี%
- ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ
- ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านอื(น ๆ นอกจากวิชาการ
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร
- ทุนกูยื้ มเพื(อการศึกษา
- ทุนการศึกษา มสธ.
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องสมุด

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบศ. 3.1-1(1)
แบบประเมินผลการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช
ปี การศึกษา 2552
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1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของ
นักศึกษาปี ที( 1
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
- บริ การจัดหางาน
- บริ การพัฒนาวิชาชีพ
- อื(น ๆ ซึ( งให้นกั ศึกษาระบุ
่ กศึกษามีความต้องการในบริ การ
ซึ( งจากการสรุ ปผลจากแบบสํารวจพบวานั
ต่าง ๆ มากตามลําดับ คือ
 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการร้อยละ 74.3
 แหล่งข้อมูลข่าวสารร้อยละ 63.4
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 35.9
 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านอื(น ๆ นอกจากวิชาการร้อยละ 35.2
 ห้องสมุดร้อยละ 25.8
 บริ การพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 23.1
 บริ การจัดหางานร้อยละ 20.2
 ทุนการศึกษา มสธ. ร้อยะ 16.6
 ทุนกูยื้ มเพื(อการศึกษาร้อยละ 11.4
 อื(น ๆ ร้อยละ 5.4
2. สํานักทะเบียนและวัดผลซึ( งเป็ นหน่วยงานที(รับผิดชอบการให้บริ การด้าน
ทะเบียนนักศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที(รับบริ การ
งานทะเบี ยนนักศึ กษาและการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร เพื(อที( จะได้นาํ
ข้อ เสนอแนะที( ไ ด้ม าปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ ก าร โดยมี ก ารสํา รวจ ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที(รับบริ การจํานวน 4 เรื( อง ดังนี0

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบศ. 3.1-1(2)
สรุ ปผลการจั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่
(ปริ ญญาตรี ) ปี การศึกษา 2552

มสธ. / สทว. 3.1-1(3)
ผลสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ การ
ด้านงานทะเบียนนักศึกษา
มสธ. / สทว. 3.1-1(4)
ผลสํารวจความพึงพอใจให้ขอ้ มูลข่าวสาร
SMS
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1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ น
ของนักศึกษาปี ที( 1
(ต่อ)

2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.1 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การด้าน
ทะเบียน นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที(มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ที(ทาํ
การ มสธ.
2.2 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูล
ข่าวสาร SMS
2.3 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูล
่ บไซต์
ข่าวสารผานเว็
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูล
่ E-mail และ Webboard
ข่าวสารผาน
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการสํารวจความต้องการการใช้สื(อการ
ศึกษาของนักศึกษา มสธ.จากนักศึกษาที(เข้าสอบไล่ประจําภาคการศึกษา
ที( 1/2552 ในวันที( 24-25 ตุลาคม 2552 ทุกสนามสอบทัวประเทศ
โดย
(
่
ใช้กลุ่มตัวอยางสนามสอบละ
100 คน จํานวน 150 สนามสอบ รวม
่ 15,000 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 73.4 ของจํานวนที(
จํานวนกลุ่มตัวอยาง
จัดส่ งไป
มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารจัด บริ การด้ า นสิ( งอํา นวยความสะดวกที( เ อื0 อต่ อการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี0
1. สํา นักบริ การการศึ กษาซึ( งรั บผิด ชอบการดํา เนิ นงานการบริ การจัด ส่ ง
เอกสารการสอนและวัส ดุ ก ารศึ ก ษาให้กับนัก ศึ ก ษาได้อ าํ นวยความ
สะดวกให้กับนักศึ กษาที( จะต้องทํา กิ จกรรมประจํา ชุ ด วิ ช าส่ งอาจารย์
ผูส้ อน โดยได้เพิ(มช่องทางการส่ งเอกสารการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สทว. 3.1-1(5)
ผลสํารวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์

มสธ. / สทว. 3.1-1(6)
่ e-mail และ
ผลสํารวจความพึงพอใจผาน
webboard

มสธ. / สทศ. 3.1-1(7)
เอกสารรายงานการวิจยั “ความต้องการการ
ใช้สื(อการศึกษาของนักศึกษา มสธ.”
Download จากรายงาน

มสธ. / สบศ. 3.1-2(1)
http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/
info/pages/supplement/default.asp?sem=
3&y=2552&a=hide
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี กิจกรรมประจําชุดวิชา
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2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ั กศึกษาด้วยการให้บริ การนําเอกสารดังกล่าวขึ0 นไว้บน website
ให้กบนั
ของมหาวิทยาลัยเพื(อให้นกั ศึกษาสามารถ download ไปใช้ไดด้ ว้ ยตนเอง
โดยในปี การศึกษา 2552 ได้นาํ กิจกรรมประจําชุดวิชาขึ0 น web จํานวน
355 ชุดวิชา แยกเป็ นกิจกรรมประจําชุดวิชาของภาคการศึกษาที( 1/2552
จํานวน 111 ชุดวิชา ภาคการศึกษาที( 2/2552 จํานวน 126 ชุดวิชา และ
ภาคการศึกษาที( 3/2552 จํานวน 118 ชุดวิชา
2. สํานักทะเบียนและวัดผลมีโครงการทดสอบความรู ้ความสามารถพื0 นฐาน
ทางการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาในระบบออนไลน์ ผ่ านเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย โดยมีการทดสอบความรู ้ความสามารถพื0นฐานทางการเรี ยน
3 ด้าน คือ ด้านคณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย และความคิดวิเคราะห์
3. สํา นัก บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ด ํา เนิ น การนํา แผนกิ จกรรมการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาโทลงในเว็บ ไซต์ส ารสนเทศบัณ ฑิ ต ศึ กษา เพื( อ ให้นัก ศึ ก ษา
สามารถ Download แผนกิ จกรรมการศึ ก ษาก่ อนดํา เนิ น กิ จกรรม
การศึกษา เพื(อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างเนื0 อหา
ํ
ชุ ดวิชา การเตรี ยมตัวของนักศึ กษา การดําเนิ นการงานที( กาหนดให้
ทาํ
การเสนอผลงาน
การประเมินผลงาน การประเมิ นผลการศึ กษา
การสัมมนาเสริ ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจําสัปดาห์
แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น หั ว ข้ อ ก า ร ทํ า ร า ย ง า น ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ที( Website
http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ 3.1-2(2)
รายชื(อกิจกรรมประจําชุดวิชา
ประจําภาคการศึกษา

มสธ. / สทว. 3.1-2(3)
รายงานผลโครงการทดสอบความรู ้
ความสามารถพื0นฐานทางการเรี ยนของ
นักศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1-2(4)
หน้าเว็บไซต์สาํ หรับ Download แผน
กิจกรรมการศึกษา
มสธ. / สบฑ. 3.1 -2(5)
บันทึกแจ้งสาขาวิชาหลังจากลงแผน
กิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว
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2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. สํานักบรรณสารสนเทศมีการจัดบริ การห้องสมุดในด้านต่าง ๆ ทั0 งที(เป็ น
ทรั พยากรสารสนเทศห้องสมุ ด บุ ค ลากรให้บริ การ อาคาร สถานที(
บรรยากาศ และสิ( งอํา นวยความสะดวกในการเข้า ถึ ง และใช้บ ริ ก าร
ห้องสมุดทั0 งโดยบุคคลและทางออนไลน์
5. สาขารัฐศาสตร์มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความสะดวกที(เอื0อต่อกา
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี0
ั
5.1 สาขาวิชามีการให้ความรู ้เกี(ยวกบการบริ
การทางวิชาการแก่สังคม
โดยการจัด รายการวิทยุ “รัฐศาสตร์ เพื(อประชาชน” ออกอากาศทุก
วันจันทร์ เวลา 16.00-17.00 น.
5.2 สาขาวิชามีการจัดทํา e-learning ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทย
ปัจจุบนั

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบ. 3.1-2(6)
สถานที(จริ ง และเว็บไชต์ของห้องสมุดที(
http://library.stou.ac.th/

มสธ. / รศ 3.1-2(7)
CD รายการรัฐศาสตร์เพื(อประชาชน และ
ตารางออกอากาศ
มสธ. / รศ 3.1-2(8)
e-learning ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทย
ปัจจุบนั
5.3 สาขาวิชามีการจัดทําคําแนะนําต่ าง ๆ ในการตอบข้อสอบอัตนัย มสธ. / รศ 3.1-2(9)
เผยแพร่ แก่นักศึกษาทางเว็บไซต์ อาทิ คําแนะนําการตอบข้อสอบ เอกสารแนะนําการตอบข้อสอบอัตนัย
อั ต นั ย คํ า แนะนํ า ในการศึ ก ษาและเตรี ยมตั ว สอบชุ ด วิ ช า เอกสารโสตทัศน์ที(เผยแพร่ ทางเว็บไซต์
่
ั ่างประเทศ เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหวางไทยก
บต
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
5.4 สาขาวิ ช ามี ก ารจัด ทํา Web Castig ชุ ด วิ ช าต่ าง ๆ อาทิ ชุ ด วิ ช า มสธ. / รศ 3.1-2(10)
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ชุดวิชาปรัชญาการเมือง เอกสารตารางออกอากาศรายการ
ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
Web Casting ชุดวิชาต่าง ๆ
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2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
ั
6. สาขาวิชามนุษยศาสตร์มีการจัดทํา website ให้ความรู ้เกี(ยวกบการบริ
การ มสธ. / มศ. 3.1-2(11)
ทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาฯ
การดําเนินการโครงการพัฒนาสมรรถะผูน้ าํ
ครอบครัว
www.familyleader.or.th
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความสะดวกที(เอื0 อ มสธ. / พศ. 3.1-2(12)
ต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี0
http://www.stouhealth.org/
7.1 มีการจัดทํา website ให้บริ การทางวิชาการด้านการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพแก่นักศึกษา และประชาชนทัวไป
( ชื(อ “การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพบนเว็ปไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”
7.2 จัดทํา web casting เพื(อนําเสนอข้อมูลความรู ้ดา้ นการสร้างเสริ ม มสธ. / พศ. 3.1-2(13)
สุ ข ภาพ และการสร้ า งสรรค์สั ง คมโดย คณาจารย์ บัณ ฑิ ต และ http://www.stou.ac.th/(Banner : Live
นักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ มสธ เป็ นการให้คณาจารย์ Board Web casting)
นักศึ กษาและศิ ษ ย์เ ก่ า ใช้เ ป็ นสื( อกลางในการแลกเปลี( ย นความรู ้ มสธ. / พศ. 3.1-2(14)
ความคิ ด เห็ นต่ าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูล ตารางการออกอากาศทาง web casting
ข่าวสารต่าง ๆ ออกอากาศสดทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดื อน ของคณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษา
เวลา 11.00 – 12.00 น.
7.3 มีการ Upload คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลชุดวิชาต่าง ๆ ขึ0 นบน มสธ. / พศ. 3.1-2(15)
home page ของสาขาวิชา เพื(ออํานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาเข้า http://www.stou.ac.th/ เข้าไปที(
มาเปิ ดดูล่วงหน้า เพื(อเตรี ยมความพร้ อมในการฝึ กภาคปฏิ บตั ิ การ home page สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาล ก่อนได้รับคู่มือที( ทางสํานักบริ การการศึ กษา มสธ. จัดส่ ง
ไปให้
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2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ั
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที(มีการทํา Web เกี(ยวกบการให้
ความรู ้เกี(ยวกบั
การ
บริ การทางวิชาการแก่สังคม ดังนี0
8.1 โครงการเว็บไซต์บริ การวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
8.3 การผลิตสื( ออิเล็กทรอนิ กส์ e-learning ในการบริ การวิชาการชุดวิชา
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.สุ นีย ์ ศีลพิพฒั น์)
่ ( ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
8.4 การบริ การวิชาการแก่สังคมผานสื
ชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ั
(รศ.ดร.กาญจนี กงวานพรศิ
ริ)
นอกจากนี0ยังได้มีการการทํา Web Casting, e-learning (online) หรื อ download
คู่มือฝึ กปฏิบตั ิ

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / ศศ. 3.1-2(16)
โครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที(มีการ

มสธ. / ศศ. 3.1-2(17)
CD Web Casting
มสธ. / ศศ. 3.1-2(18)
e-learning (online)
่
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหวางประเทศ
พร้อมคู่มือฝึ กปฏิบตั ิ

47
เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
(ต่อ)
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รายการเอกสารอ้ างอิง
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังนี0
9.1 มีการทํา Web ศูนย์บริ การวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มสธ. / วท.3.1-2(19)
ั
เพื(อให้ความรู ้เกี(ยวกบการบริ
การทางวิชาการแก่สังคม
http://www.stou.ac.th/
Schools/sst/ main/web-stac-sc/ intro.html
ํ
9.2 มีการประชาสัมพันธ์กาหนดการฝึ
กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่างๆ มสธ. / วท.3.1-2(20)
และการประกาศรายชื(อนักศึกษาที(ตอ้ งเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
http://www.stou.ac.th/ schools/sst/ home/
ทักษะฯ ทุกภาคการศึกษา บนเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ํ
หัวข้อ “กาหนดการฝึ
กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ”
และเทคโนโลยี
ั การทางวิชาการ มสธ. / ศป. 3.1-2(21)
10. สาขาวิชาศิลปศาสตร์มี Web site ที(ให้ความรู ้เกี(ยวกบบริ
แก่สังคม เช่น โครงการ 2 ทศวรรษสารสนเทศศาสตร์ทางไกลรับใช้
Web site สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สังคม กระดานสนทนา โครงการศูนย์สุโขทัย อีกทั0 งมีการทําชุดวิชา e- www.stou.ac.th/school/sla/home
leaning เช่น ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
11201 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับสังคมศาสตร์ เป็ นต้น
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2. มีการจัดบริ การด้านสิ( งอํานวยความ
สะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
11. สํา นัก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาได้มี ก ารผลิ ต สื( อ การเรี ย นการสอ นที( เ อื0 อ
ต่อการศึกษาด้วยตนเอง ดังนี0
- รายการโทรทัศน์ จํานวน 9 รายการ
- รายการวิทยุกระจายเสี ยง จํานวน 5 ชุดวิชา
- สื( อวีซีดี จํานวน 9 ชุดวิชา
- สื( อซี ดีเสี ยง จํานวน 20 ชุดวิชา
่
- สื( อสอนเสริ มทางไกลผานดาวเที
ยม และ e-tutorial จํานวน 12 ชุดวิชา
- VCD เพื(อเพิ(มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน จํานวน 4 ชุดวิชา
- สื( อ e-Learning ระดับปริ ญญาตรี 17 ชุดวิชา ระดับปริ ญโท 28 ชุดวิชา
และระดับปริ ญญาเอก 2 ชุดวิชา
- ฝึ กอบรม STOU e-learning หลักสู ตร ATutor 1.5.4 จํานวน 4 ครั0ง
นักศึ กษาเข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 227 คน และหลักสู ตร D4L+P
จํานวน 6 ครั0 ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 160 คน
- จัดทําคําแนะนําโปรแกรม D4L+P ในระบบ e-learning ใหแ้ ก่นักศึกษา
ไว้ที(เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสามารถ download คําแนะนําไป
ศึกษาได้
- ได้นาํ รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ที(ออกอากาศไปแล้ว
มาให้บ ริ การแก่ นัก ศึ ก ษา โดยนัก ศึ ก ษาสามารถรั บ ฟั ง และรั บ ชม
รายการ ต่าง ๆ ย้อนหลังได้ในรู ปแบบ VCD on Demand จํานวน 2,564
รายการ และ Audio on Demand จํานวน 5,489 รายการ ได้ที(เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สทศ. 3.1-2(22)
เอกสารรายงานการผลิตสื( อการศึกษา
ภาคการศึกษาที( 1/2552 และภาคการศึกษาที(
2/2552

มสธ. / สทศ. 3.1-2(23)
http://www.stou.ac.th/eLearning/ bcourses/
มสธ./ สทศ. 3.1-2(24)
เอกสารสรุ ปการฝึ กอบรมด้าน e-learning
ให้นกั ศึกษา
มสธ. / สทศ. 3.1-2(25)
http://www.stou.ac.th/eLearning/
instruction/
มสธ. / สทศ. 3.1-2(26)
http://ctestream02.stou.ac.th/
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที(ส่งเสริ ม
มหาวิ ท ยาลัย ได้จัด ให้ มี บ ริ การด้า นกายภาพที( ส่ งเสริ มคุ ณ ภาพชวิ ต ของ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
นักศึกษา ดังนี0
1. มี ส ถานที( พ ัก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที( ม าทํา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน มสธ.3.1-3(1)
ณ ที( ท ํา การของมหาวิ ท ยาลัย เช่ น กิ จกรรมการอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช า หลักฐานการตรวจสภาพจริ ง ณ ที(ทาํ การ
ประสบการณ์ วิชาชี พ กิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะชุ ดวิชา กิ จกรรม มสธ.
สัมมนาเสริ มประสบการณ์ มหาบัณฑิ ต สถานที( ดงั กล่าวประกอบด้วย
อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารพิ ทยพัฒน์ และอาคารเฉลิ ม
พระเกี ยรติ ทั0 งนี0 ตัว อาคารสถานที( ห้ อ งพัก ตลอดจนระบบการ
่
ให้บริ การของสถานที(มีมาตรฐานการให้บริ การอยางดี
2. มีหอ้ งประชุมสัมมนาสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
่
ตามที(ระบุในข้อ 1 ซึ( งได้มาตรฐานมีส(ิ งอํานวยความสะดวกอยางครบ
้ 0 เครื( องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ครัน อาทิ โต๊ะ เกาอี
คอมพิวเตอร์
3. มีหอ้ งสมุดที(ให้บริ การหนังสื อ ตํารา สื( อสิ( งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบ
การสื บค้นสารสนเทศที(ทนั สมัยไว้บริ การนักศึกษาทั0 งระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
4. มีสถานที(จาํ หน่ายอาหารแก่บุคลากรที(ปฏิบตั ิงานและนักศึกษาที(ได้
มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอาหารและราคา
5. มีการจัดบริ การดูแลสุ ขภาพอนามัยทั0งแก่บุคลากรที(ปฏิบตั ิงานและ
นักศึกษาโดยจัดให้มีหอ้ งพยาบาล โดยมีพยาบาลประจําการและแพทย์
ํ
ตรวจรักษาตามเวลาที(กาหนด
ตลอดจนการให้บริ การยารักษาโรค
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3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที(ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
(ต่อ)

4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มีสถานที(ออกกําลังกายบริ การสําหรับบุคลากรที(ปฏิบตั ิงาน นักศึกษา
และบุคคลภายนอกซึ( งดําเนิ นการโดยสโมสรมหาวิทยาลัยสุ โขทยั ธรรมาธิ ราช
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัยที(สวยงามร่ มรื( น
่ และนักศึกษาหาความรู ้ (อุทยาน
เหมาะแก่การเข้ามาเยี(ยมชมพักผอน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก)
มหาวิทยาลัยได้จดั บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึกษา ดังนี0
1. สํานักบริ การการศึกษาซึ( งรับผิดชอบการให้บริ การแนะแนวแก่นักศึกษา
ได้มีกิจกรรมติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา โดยจัดทําเป็ นโครงการ
ติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาเป็ นโครงการที( ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
จัดทําขึ0 นเพื(อช่ วยเหลือนักศึ กษาที( มีแนวโน้มออกกลางคันสู ง ให้เข้าใจ
ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลและสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองอย่างมี
ความสุ ข และสํ า เร็ จการศึ ก ษาอย่ างมี คุ ณ ภาพตามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลัย นั ก ศึ ก ษา ในโครงการแต่ ละคนจะมี นั ก แนะแนว
การศึกษาทําหน้าที(เป็ นที(ปรึ กษาประจําตัวคอยให้คาํ แนะนาํ ช่วยเหลือใน
กรณี เกิดปั ญหาระหว่างเรี ยน นักแนะแนวการศึ กษาทุกคนจะให้บริ การ
ในเชิ งรุ ก โดยโครงการติดตามการเรี ยน ให้คาํ ปรึ กษา ข้อมูลข่าวสารถึง
่
นักศึกษาอยางใกล้
ชิด

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบศ. 3.1-4(1)
ตั ว อย่ างจดหมายเชิ ญ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ วม
โครงการติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4(2)
ตั ว อย่ างแบบตอบรั บ เข้ า ร่ วมโครงการ
ติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4(3)
ตัวอย่างแบบจดบันทึกการให้คาํ ปรึ กษาตาม
โครงการติดตามการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
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4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ร วมทั0งเป็ นตัว แทนนัก ศึ ก ษาประสานงานกับหน่ วยงาน อื( น ๆ ใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริ การ ประกอบด้วย
 โทรศัพท์/จดหมาย
 E-mail : co.esoffice@stou.ac.th
ั กแนะแนว”
 Web board กระดานสนทนา “คุยกบนั
http://www.stou.ac.th/forum/display_topics.asp?forumlD=20
 เว็บไวต์ หน้าฝ่ ายแนะแนวการศึกษา และโครงการติดตามการเรี ยน
และให้คาํ ปรึ กษา
http://www.stou.ac.th/Office/Oes/OesPage/Guide/e_counselor
/index.thml

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-4(4)
ตัว อย่างหน้า เอกสารโครงการติ ด ตามการ
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาบนเว็บไซต์
มสธ. / สบศ. 3.1-4(5)
สถิ ติ แ สดงรายการติ ด ต่ อนั ก ศึ ก ษาตาม
โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
ให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์
มสธ. / สบศ. 3.1-4(6)
ตัวอย่าง e-mail ถึงนักศึ กษาเป็ นรายบุคคล
e-mail ตอบรับของ นักศึกษา
มสธ. / สบศ. 3.1-4(7)
สถิ ติแสดงเป้ าหมายและผลการดําเนิ นงาน
การส่ ง e-mail ถึงนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
มสธ. / สบศ. 3.1-4(8)
ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ต อ บ ปั ญ ห า ผ่ า น ท า ง :
e-mail : co.esoffice@stou.ac.th
มสธ. / สบศ. 3.1-4(9)
่
สถิติการตอบปัญหานักศึกษาผาน
ทางe-mail:co.esoffice@stou.ac.th
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4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบศ. 3.1-4(10)
ตัวอย่างหน้ากระดานสนทนา
ั กแนะแนว”
“คุยกบนั
มสธ. / สบศ. 3.1-4(11)
สถิ ติ ก ารตอบปั ญ หานั ก ศึ ก ษาผ่ านทาง
ั กแนะแนว”
กระดานสนทนา “คุยกบนั
มสธ. / สทว. 3.1-4(12)
สถานที( จั ด ให้ บ ริ การนั ก ศึ ก ษา ณ ห้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ส่ วนหน้า อาคารบริ การ 1
ชั0 น 2
ภาพถ่ายสถานที(ให้บริ การนักศึกษา

3. สํานักทะเบี ยนและวัดผลมีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านงานทะเบี ยน
นัก ศึ ก ษาแก่ นัก ศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี / ผูเ้ รี ย น โดยมี ก ารให้บ ริ ก าร
คําปรึ กษาทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร กระดานสนทนา อีเมล์ และ
จัด สถานที( ให้บริ การนักศึ กษาที( มาติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ ที( ทาํ การของ
มหาวิทยาลัยไว้ที(ห้องประชาสัมพันธ์ส่ วนหน้า อาคารบริ การ 1 ชั0 น 2
ั
โดยให้บริ การเกี(ยวกบการรั
บสมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และ
บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึกษาด้านงานทะเบียนนักศึกษา เป็ นต้น
่ ่องทางต่าง ๆ
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึกษาผานช
ดังนี0
มสธ. / รศ. 3.1-4(13)
3.1 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรศัพท์
ั กศึกษา
สถิติการใช้โทรศัพท์ติดต่อกบนั
3.2 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางโทรสาร
มสธ. / รศ. 3.1-4(14)
สํ า เนาการตอบจดหมายนั ก ศึ ก ษาทาง
โทรสาร
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4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3.3 การจัดตอบปัญหาของนักศึกษาทางจดหมาย

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / รศ. 3.1-4(15)
สํ า เนาจดหมายตอบปั ญ หานัก ศึ ก ษาทาง
ไปรษณี ย ์
3.4 การให้นกั ศึกษามาพบปะที(คณาจารย์ที(สาขาฯ โดยการกําหนด
มสธ. /ร ศ. 3.1-4(16)
ตารางเวลาที(อาจารย์แต่ละท่านสะดวกที(จะให้นกั ศึกษามาพบหรื อ
ํ
ตารางเวลาที( อาจารย์กาหนดให้
นักศึ กษามา
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
พบปะคณาจารย์
3.5 การจัดตอบปัญหาต่าง ๆ แก่นักศึกษาทาง Web Board, e-mail
มสธ. / รศ. 3.1-4(17)
สํา เนาเอกสารการตอบปั ญหาแก่ นักศึ กษา
ทาง Web Board, e-mail
4. สาขาวิช ามนุ ษยศาสตร์ มีการจัด บริ การให้ค าํ ปรึ กษาแก่ นักศึ กษาผ่าน มสธ. / มศ. 3.1-4(18)
ช่ องทางตอบจดหมาย และมี การจัดกิ จกรรมติ ดตามการเรี ยนการสอน ตอบจดหมายให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึ กษา ช่ วง
โดยจัดแนะแนวการศึ กษาชุ ดวิชาการพัฒนาที( อยู่อาศัยสําหรับนักศึ กษา เดือน ส.ค. 52-เม.ย. 53 จํานวน 9 ราย
่
ที(สอบไม่ผานมาแล้
วจํานวน 2-3 ครั0 ง
มสธ. / มศ. 3.1-4(19)
รายชื( อ นัก ศึ ก ษาที( ม าเข้า รั บ การแนะแนว
การศึ ก ษาชุ ด วิ ช าพั ฒ นาที( อ ยู่ อาศั ย วัน ที(
4 ม.ค. 53 จํานวน 10 ราย
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4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า หลายช่องทาง ได้แก่ กระดานสนทนาของสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ โทรศัพท์ E – mail จดหมาย

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึ กษาโดยมี
คณาจารย์อยู่เวรเพื( อตอบปั ญหาแก่ นักศึ กษาทุ กวันเวลาราชการ ผ่าน
ช่ องทางต่าง ๆ โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย พบปะ Web board
e-mail ของสาขาวิชา

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึ กษาผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ได้แ ก่ โทรศัพท์ โทรสาร ตอบจดหมาย
พบปะ Webboard e-mail

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / พศ. 3.1-4(20)
ตัว อย่ าง Print out การ ตอบปั ญ หา
ที( นั ก ศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เ ก่ าถามเข้ า มาทาง
กระดานสนทนา
มสธ./ พศ. 3.1-4(21)
่ e - mail ที(นกั ศึกษาเขียนมาปรึ กษา
ตัวอยาง
อาจารย์
มสธ. /ศศ. 3.1-4(22)
สมุดรายละเอียดการปฏิ บตั ิ งานตอบคําถาม
นักศึกษาประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มสธ. / ศศ. 3.1-4(23)
ตารางลงนามปฏิ บัติ ง านเพื( อ ตอบคํา ถาม
นักศึกษา
มสธ. / วท. 3.1-4(24)
กระดานสนทนากลาง
http://www.stou.ac.th/forum/
display_forum_topics.asp?ForumID=16
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4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

8. สาขาวิชาศิ ลปศาสตร์ มีบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึ กษาหลายช่ องทาง
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย กระดานสนทนา e-mail และสาขาฯมี
การจัดเวรคณาจารย์ตอบปัญหาและให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึกษา
9. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึ กษา
ั
เกี(ยวกบระบบการเรี
ยนการสอนของ มสธ. ผ่านช่องทางโทรศัพท์, Web
board ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยพัฒนา และ
หน่ วยบริ การเคลื( อนที( โดยมี ผ ลการดํา เนิ นงานในการให้บ ริ กา รแก่
นักศึกษา จํานวน 1,628 ราย
10. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นักศึกษา โดย
จัดการเรี ยนการสอนทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้จดั ระบบการให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา แก่ นัก ศึ ก ษาเกี( ยวกับการศึ ก ษาในรู ปแบบ e-Learning ทั0 งใน
รู ปแบบของโทรศัพท์ e-Mail และ Web board

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / วท. 3.1-4(25)
กระดานสนทนาชุดวิชา 96102 ที(
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/
board96102/
มสธ. / วท. 3.1-4(26)
แบบฟอร์มตอบปัญหานักศึกษาประจําวัน
มสธ. / ศป. 3.1-4(27)
Web site ของสาขา
มสธ. / ศป. 3.1-4(28)
ใบลงชื(อเวรแนะแนวนักศึกษา
มสธ. / ศวน. 3.1-4(29)
บันทึกรายงานผลการให้บริ การการศึกษา
มสธ. / ศวน. 3.1-4(30)
Web board ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
มสธ. / สทศ. 3.1-4(31)
ั
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี(ยวกบการศึ
กษาแบบ
e-Learning ทางโทรศัพท์ 0 2504 7415-18
e-Learning@stou.ac.th
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4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่
นักศึกษา
(ต่อ)
5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที(เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สทศ. 3.1-4(32)
จัดบริ การถาม-ตอบปัญหาทาง Webboard
http://www.stou.ac.th/
eLearning/webboard/
1. สํา นักบริ การการศึ กษาได้บริ การข้อมูลข่ าวสารเรื( องการกู้ยื มทุ นเพื( อ มสธ. / สบศ. 3.1-5(1)
การศึกษา ซึ( งประกอบด้วยเรื( องทุนกูยื้ ม กยศ. ของรัฐบาล ทุนการศึกษา www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดย ได้นาํ ข้อมูลรายละเอียดเรื( องทุน สํ า นั ก บริ การการศึ กษา ฝ่ ายแนะแนว
และการกูยื้ ม ตลอดจนใสมัครขึ0 น Website ของมหาวิทยาลัยเพื(อให้
การศึกษา ทุนการศึกษา
่
นักศึกษาสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้ดว้ ยตนเองอยางรวดเร็
ว
2. สํานักทะเบียนและวัดผลมีการให้บริ การข้อมูลข่าวสารด้านการรับสมัคร มสธ./ สทว 3.1-5(2)
นักศึ กษา งานทะเบี ยนนักศึกษา และการให้บริ การวิชาการแก่สังคมใน ตัว อย่ างการให้บ ริ ก ารข้อ มูล ข่ าวสารผ่ าน
หลักสูตร ต่าง ๆ ที(เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ช่องทางต่าง ๆ
ข่าว มสธ. รายการวิทยุบนอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ มสธ./ สทว. 3.1-5(3)
SMS เป็ นต้น
ข่าว มสธ. ม.ค.-มี.ค.53 รายการวิทยุบน
อินเทอร์เน็ต.doc
http://eservice.stou.ac.th/edocument/ore
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5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที(เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ั
3. สํา นักบรรณสารสนเทศมี การจัด ทําข้อมูลข่ าวสารที( เกี( ยวข้องกบงาน
บริ การห้องสมุด เช่น
- เรื( องบริ การของห้องสมุด เช่น รายชื(อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ประเภทต่ าง ๆ ช่ องทางการเข้าถึ งทรั พยากรสารสนเทศห้องสมุ ด
คู่มื อการค้นคว้า ห้องสมุ ด แบบฟอร์ มการใช้บริ การห้องสมุ ดทาง
ออนไลน์ (e form) โครงการวิจยั ฯลฯ
- เรื( องสาระความรู ้ เช่น นิทรรศการออนไลน์ รายชื(อหนังสื อดีเด่น
รายชื( อหนังสื อที(ได้รับรางวัลซี ไรท์ การจัดการความรู ้ของห้องสมุด
ฯลฯ
4. สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ มี ก ารบริ ก ารข้อ มู ล ข่ าวสารที( เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี0
4.1 นํา หัว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ที( ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มสธ. เผยแพร่ ทางเว็บไซต์สาขาฯ

4.2 รายชื(อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที(สาํ เร็ จการศึกษาและเผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์สาขาฯ

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบ. 3.1-5(4)
เว็บไซต์ของห้องสมุดที(
http://library.stou.ac.th

มสธ. / รศ 3.1-5(5)
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาที(ผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มสธ.
มสธ. / รศ 3.1-5(6)
รายชื( อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนัก ศึ ก ษาที( สํา เร็ จ
การศึกษา
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5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที(เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการขึ0 น web ของสาขาวิชา เพื(อให้ขอ้ มูลแก่
ศิษย์เก่าและศิ ษย์ปัจจุบนั เกี(ยวกบั การจัดการเรี ยนการสอน การสัมมนา
บัณฑิต และการจัดประชุมวิชาการวันสถาปนา มสธ.รวมทั0 งโอกาสอื(น ๆ
ั
ั
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการทํา Web เกี(ยวกบการให้
ความรู ้เกี(ยวกบการ
บริ การทางวิชาการแก่สังคม ดังนี0 000
7.1 โครงการเว็ บ ไซต์ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมของสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
่ ( ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ใน
7.2 การบริ การวิชาการแก่สังคมผานสื
หลักสูตร
7.3 การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี( ยงและความไม่แน่นอน
(รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์)
7.4 การผลิตสื( ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ในการบริ การวิชาการชุดวิชา
่
60340 เศรษฐศาสตร์ระหวางประเทศของสาขาวิ
ชาเศรษฐศาสตร์
(รศ.สุ นีย ์ ศีลพิพฒั น์)
่ ( ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
7.5 การบริ การวิชาการแก่สังคมผานสื
ชุ ด วิ ช าทฤษฎี แ ละนโยบายการเงิ น ของสาขาวิ ช าเศร ษฐศาสตร์
(รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ)
สาขาวิชาที(มีการทํา Web Casting, e-learning (online) ที(ให้บริ การเพิ(มพูน
ความรู ้ท0 งนั
ั กศึกษาปัจจุบนั ศิษย์เก่า และสังคมด้วย

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / พศ. 3.1-5(7)
Print out home page ของสาขาวิชา

มสธ. / ศศ. 3.1-5(8)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ./ศศ. 3.1-2(15)
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5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที(เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการทํา Web ศูนย์บริ การวิชาการ
ั
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื(อให้ความรู ้เกี( ยวกบการบริ
การทาง
วิชาการแก่สังคม
ั การวิชาการแก่
9. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี Web site ที(ให้ความรู ้เกี(ยวกบบริ
สั ง คม เช่ น โครงการสารสนเทศศาสตร์ ท างไกลรั บ ใช้สั ง คมและ
โครงการศูนย์สุโขทัย
10. ศู นย์วิทยพัฒ นา มสธ. ยะลา ได้ด าํ เนิ นการให้บริ การข้อมูลเกี( ยวกับ
มหาวิทยาลัยและการรับสมัครนักศึกษา โดยผ่านช่องทาง ดังนี0
1. ป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
2. เว็บไซต์ ศวน. มสธ. ยะลา
http://www.stou.ac.th/offices/rdecyala/main/
3. รายการวิทยุ FM 94.25 ยะลา
่ บ
4. แผ่นปลิว แผนพั

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / วท.3.1-5(9)
http://www.stou.ac.th/ Schools/sst/
main/web-stac-sc/intro.html
มสธ. / ศป. 3.1-5(10)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ./ศป. 3.1-2(21)
มสธ. / ศวน. 3.1-5(11)
บันทึกรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้าน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปี การศึกษา 2552
มสธ. / ศวน. 3.1-5(12)
ตารางออกอากาศรายการวิทยุ
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6. มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดย
1.1 จัดกิจกรรมการอบรมเสริ มประสบการณ์วิชาชีพ
มสธ. / รศ. 3.1-6(1)
รัฐศาสตร์และมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
ตารางการอบรมเข้มประสบการณ์ วิชาชีพ
รัฐศาสตร์
1.2 จัดกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการในการอบรมเข้มประสบการณ์ มสธ. / รศ. 3.1-6(2)
วิชาชีพ
บันทึกเชิญวิทยากรบรรยายในกิจกรรม
อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
1.3 จัดทําวารสารทางวิชาการเพื(อเผยแพร่ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ มสธ. / รศ. 3.1-6(3)
ให้นกั ศึกษานําบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว
วารสารรวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์
เพื(อเผยแพร่
27 ปี
1.4 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่าจัดตั0 งชมรมรัฐศาสตร์เพื(อร่ วมจัด
มสธ. / รศ. 3.1-6(4)
ั
กิจกรรม ต่าง ๆ ร่ วมกบสาขาฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สาขาฯ เพื(อจัดตั0งชมรมรัฐศาสตร์
2. สาขาวิชามนุ ษนิ เวศศาสตร์ มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนาประสบการณ์ มสธ. / มศ. 3.1-6(5)
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดย
กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพคหกรรม
2.1 มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริ มประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ศาสตร์ ภาคการศึกษาที( 1/2552 วันที( 28
ทุกวิชาเอกและการจัดการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะให้แก่นักศึกษาที(
ต.ค. 52 - 1 พ.ย. 52
กําหนดในหลักสูตร
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6. มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มีการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการแก่สังคมให้แก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 31 ปี มสธ.

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / มศ. 3.1-6(6)
กิ จกรรมฝึ กปฏิ บั ติ เ สริ มทัก ษะนั ก ศึ ก ษา
วิ ช า เ อ ก ก า ร โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ภั ต ต า ค า ร
ภาคการศึ กษาที( 1/2552 วั น ที( 22-26
สิ งหาคม 52
มสธ. / มศ. 3.1-6(7)
กิ จกรรมฝึ กปฏิ บั ติ เ สริ มทัก ษะนั ก ศึ ก ษา
ชุ ด วิ ช าเคมี แ ละจุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหาร
ปี การศึ ก ษา 2552 วัน ที( 8-11 พฤษภาคม
2553 และ วันที( 17-20 พฤษภาคม 2553
มสธ. / มศ. 3.1-6(8)
สรุ ปผลการประชุมวิชาการเรื( อง “วิกฤตและ
ทางออกครอบครัวไทย” ในการจัดกิจกรรม
วั น ที( 3 กั นย า ย น 2 5 5 2 วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี มสธ.
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6. มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี0
- จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลให้แก่นักศึกษา
ก่อนที(จะสําเร็ จการศึกษา ปี การศึกษาละ 2 ครั0 ง
- จัด กา รประชุ มวิ ช าการ เรื( อ ง การเขี ย นบทความวิ จัย เพื( อตี พิ มพ์ใน
วารสาร
่ นที( 7 - 8 พ.ย. 2552
และนําเสนอในการประชุมวิชาการ” ระหวางวั
เพื( อ ให้ ค วามรู ้ แ ละฝึ กทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโทที( ก ํ าลั ง ทํ า
วิทยานิพนธ์

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / พศ. 3.1-6(9)
ตารางการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
มสธ. / พศ. 3.1-6(10)
เอกสารคํา สั(งแต่ งตั0 งคณะกรรมการจัด การ
ประชุ ม วิ ช าการ และก ําหนดการประชุ ม
วิ ช าการเรื( อง การเขี ย นบทความวิ จัย เพื( อ
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารและนํ า เสนอในการ
ประชุมวิชาการ
- จัดอบรม/ประชุมวิชาการ เพื(อเสริ มประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า มสธ. / พศ. 3.1-6(11)
ได้แก่ การอบรมเรื( อง การบันทึกทางการพยาบาล
กําหนดการประชุมวิชาการ เรื( อง การบริ หาร
จั ด การเพื( อ การบั น ทึ ก ทางการพยาบาล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนาประสบการณ์ทาง
มสธ. / ศศ. 3.1-6(12)
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี0
หนั ง สื อเชิ ญผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเป็ น
4.1 สาขาวิชามี กิ จกรรมการอบรมเสริ มประสบการณ์ วิชาชี พ และ วิทยากรในการอบรมประสบการณ์วิชาชี พ
กิ จกรรมฝึ กปฏิ บัติ เสริ มทักษะ รวมทั0 งมี การเชิ ญวิ ทยากร อ บ ร ม เ ข้ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม ห า บั ณ ฑิ ต
ภายนอกมาให้ความรู ้ที(ทนั สมัยแก่นักศึกษา
เศรษฐศาสตร์
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6. มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4.2 สาขาวิชาจัดรายการ Web Casting ในหัวข้อวิชาการเรื( องเศรษฐศาสตร์
ํ
วัฒนธรรม โดยเน้นศิษย์เก่าโดยตรง โดยให้กาหนดชื
(อรายการดังนี0
รายการพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ที(
ั
เกี(ยวกบเศรษฐศาสตร์
การพัฒนา โดย อาจารย์รัชนี โตอาจ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศศ. 3.1-6(13)
Web Casting ในหัวข้อเรื( อง รายการพัฒนา
ความรู ้ ประสบการณ์ วิ ช าการ วิ ช าชี พ
แก่ ศิ ษย์เ ก่ า เรื( อง เศรษฐศาสตร์ ว ัฒนธรรม
เมื(อวันที( 11 พฤษภาคม 2553

5. สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี การจัด โครงการเพื( อ พัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี0
5.1 มี การจัด กิ จกรรมการอบรมเสริ มประสบการณ์ วิช าชี พ ของทุ ก มสธ. / วท. 3.1-6 (14)
วิชาเอก
96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และ
97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการ
พิมพ์
มสธ. / วท. 3.1-6 (15)
5.2 การจัดกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาในทุกวิชาเอก
กําหนดการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ชุดวิชาต่าง ๆ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/หนังสื อแจ้งรายละเอียด
96401 ระบบสํานักงาน อัตโนมัติ
96408 การจัดการระบบ ฐานข้อมูล
97403 เทคโนโลยี ก่อนพิมพ์
97404 กระบวนการพิมพ์พ0ืนนูนและ
พื0นราบ
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6. มีการจัดโครงการเพื(อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง
97405 กระบวนการพิ มพ์พ0ืนลึกการพิมพ์
พื0นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
มสธ. / วท. 3.1-6 (16)
คําสัง( มสธ. เรื( อง แต่งตั0 งวิทยากรและ
เจ้าหน้าที(เพื(อปฏิบตั ิฝึกปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.3 มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื(อวันที( 4 กันยายน
มสธ. / วท. 3.1-6 (17)
2552 โดยเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่ วมกิจกรรมการอภิปราย
หนังสื อเชิญเข้าร่ วมกิจกรรมวันสถาปนา
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
6. สาขาวิชาศิ ลปศาสตร์ มีการจัดกิ จกรรมโลกวิชาชี พสารสนเทศในการ มสธ. / ศป. 3.1-6 (18)
อบรมเข้มชุ ดวิ ชาชี พ สารสนเทศ โดยเชิ ญวิทยากรซึ( งเป็ นศิ ษย์เก่ ามา บัน ทึ ก ที( ศธ 0522.15/ พิ เ ศษ เรื( องกําหนด
บรรยายและ เล่าประสบการณ์
ก า ร แ ล ะ ร า ย ชื( อ วิ ท ย า ก ร อ บ ร ม เ ข้ ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ
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7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การทั0ง 5 เรื( องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินคุณภาพของการบริ การในเรื( องต่าง ๆ ดังนี0
ด้านสิ( งอํานวยความสะดวกที(เอื0อต่อการเรี ยน
1. สํานักทะเบียนและวัดผลได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที(รับ
บริ การงานทะเบียนนักศึกษาและการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร เพื(อที(จะได้
นําข้อเสนอแนะที(ได้มาปรับปรุ งการให้บริ การ จํานวน 4 เรื( อง ดังนี0
1.1 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การด้านทะเบียน
นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที(มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ที(ทาํ การ มสธ.
1.2 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูล
ข่าวสาร SMS

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สทว. 3.1-7(1)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ./สทว. 3.1-1(3)

มสธ. / สทว 3.1-7(2)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ./สทว 3.1-1(4)
1.3 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูล
มสธ. / สทว 3.1-7(3)
ข่าวสารเว็บไซต์
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ. /สทว. 3.1-1(5)
1.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การข้อมูล
มสธ. / สทว 3.1-7(4)
่ E-mail และ Webboard
ข่าวสารผาน
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ./สทว. 3.1-1(6)
2. สํานักบัณฑิ ตศึ กษา ได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่ อการให้บริ การห้อง มสธ. / สบฑ. 3.1-7(5)
บริ การบัณฑิตศึกษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิชาการ 3 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
้
ชั0 น 2 เพื(อนํา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและแกไขงานบริ
การ ห้องบริ การบัณฑิตศึกษา
การสํารวจแบ่งเป็ น 2 ตอน
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7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การทั0ง 5 เรื( องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี
(ต่อ)

7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การทั0ง 5 เรื( องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ตอนที( 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
ั
ตอนที( 2 ความคิ ดเห็นเกี( ยวกบสถานที
( และการให้บริ การของเจ้าหน้าที(
สํ า นั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ ร วบรวมแบบสํ า รวจนํ า ข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์และประเมินผลเป็ นรายไตรมาส รวมทั0 งสรุ ปผลการ
ประเมิ นความคิ ด เห็ นของนักศึ กษาระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษาใน
ภาพรวมประจํา ปี งบประมาณ 2552 (ไตรมาสที( 1-4
ั
ระหว่างวันที( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กนยายน
2552) มีผลการ
ประเมินในด้านกายภาพของ ตอนที( 1 พบว่า บริ การที(นกั ศึกษา
ขอใช้สูงสุ ด คื อ บริ การเครื( องพิ มพ์เลเซอร์ เพื( อพิ มพ์เอกสาร
สําหรับ
ตอนที( 2 พบว่ า ผูม้ าใช้บริ การมี ความพึ งพอใจเจ้าหน้าที( ที(
ให้บริ การในระดับสูงสุ ด
3. สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้สื(อการศึกษาของนักศึกษา ดังนี0
1.1 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ e-Learning ผ่าน
ทางเว็บไซต์ เพื(อสอบถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ จํานวน 3 ด้าน
ประกอบด้วยด้านบทเรี ยน ด้านโครงสร้างบทเรี ยน และด้านการ
่ นกั ศึกษาตอบแบบสอบถาม เป็ น
ออกแบบบทเรี ยน ผลปรากฏวามี
จํานวน 149 ราย ส่ วนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบฑ. 3.1-7(6)
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
่
ระดับบัณฑิตศึกษา(ไตรมาสที( 1-4 ระหวาง
ั
วันที( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กนยายน
2552)

มสธ. / สทศ. 3.1-7(7)
http://www.stou.ac.th/eLearning/ePoll/
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7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การทั0ง 5 เรื( องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ั ( อประกอบ
1.2 มีการสํารวจสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี(ยวกบสื
ชุดวิชา จํานวน 12 ชุดวิชา ประกอบด้วย
1. ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื( อสารการศึกษา
2. ชุดวิชาการบัญชีขน้ กลาง 1
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
4. ชุดวิชาเศรฐศาสตร์เพื(อการบริ หารรัฐกิจ
5. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
6. ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
7. ชุดวิชาการพยาบาลครบครัวและการผดุงครรภ์
ั
8. ชุดวิชาสุ ขภาพกบการพั
ฒนา
9. ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจยั ทางการพยาบาล
10. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
11. ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข
12. ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวจัยเพื(อการจัดการการผลิต
สัตว์
ด้านกายภาพ
1. สํา นักวิชาการได้มีการประเมิ นด้า นกายภาพผูก้ รอกแบบสอบถามคื อ
นักศึกษาที(เข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชีพ ซึ( งผลการประเมินอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี(ย = 4.11 โดยในภาคการศึกษาที( 1/2552

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สบฑ. 3.1-7(8)
เอกสาร “สรุ ปงานวิจยั เรื( อง การศึกษาความ
ั ( อการศึ กษา
คิ ด เห็ นของนักศึ กษาเกี( ยวกบสื
ประกอบชุดวิชา”

มสธ. / สว. 3.1-7(9)
่ สรุ ปผลการประเมินสภาพทัวไปใน
ตัวอยาง
(
การจั ด อบรมเข้ ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ์
วิชาชี พในภาคการศึ กษาที( 1/2552 และภาค
การศึ กษาที( 2/2552 ( ข้อมูล ณ 29 มี นาคม
2553)

68
เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การทั0ง 5 เรื( องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
ค่าเฉลี(ย =4.14 ภาคการศึกษาที( 2/2552 มีค่าเฉลี(ย =4.08
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49 = ควรปรับปรุ งมากที(สุด
1.50-2.49 = ควรปรั บ ปรุ ง 2.50-3.49 = พอใช้ 3.50-4.49 = ดี
4.50-5.00 = ดีมาก
2. สํานักบรรณสารสนเทศมี การจัดแบบสํารวจความพึ งพอใจนักศึ กษา มสธ. / สบ. 3.1-7(10)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชต่อการใช้บริ การห้องสมุด สํานักบรรณ แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
่ ่อเนื(อง
สารสนเทศ มสธ. ประจําทุกปี อยางต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชต่อการใช้
บริ การห้องสมุด สํานักบรรณสารสนเทส
มสธ. ประจําปี 2552
ด้านแนะแนวการให้คาํ ปรึ กษา
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ดาํ เนิ นการจัดทําแบบประเมินการให้บริ การ มสธ. / ศวน. 3.1-7(11)
ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจของ
การแนะแนวการศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจอยูที่ ( 85.5
ผูร้ ับบริ การแนะแนวการศึกษาประจําปี
2552
2. สํานักเทคโนโลยีการศึ กษามีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ มสธ. / สบศ. 3.1-7(12)
ใช้ e-Learning
แบบสอบถามเพื(อการประเมินผลการ
ดําเนินงาน
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ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ด้านข้อมูลข่าวสาร
สํานักบริ การการศึกษาได้ดาํ เนิ นการออกแบบสอบถามเพื(อประเมินผลการ
ดําเนินงานการกูยื้ มกองทุนให้กยืู้ มเพื(อการศึกษา (กยศ) ประจําปี การศึกษา 2552
โดยส่ งแบบสอบถามถึ งนักศึ กษาที( ได้รับการพิ จารณาให้กูยื้ ม ซึ( งสรุ ปผลการ
ประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับทุน โดยส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ในทุ ก ๆ ด้าน ได้แก่ การให้ข ้อมู ล รายละเอี ยดเกี( ยวกับการขอรั บทุ น ความ
สะดวกในการเข้าไปกรอกข้อมูล เพื(อขอรับทุน ระยะเวลาในการพิจารณา และ
ประกาศผลผูไ้ ด้รับทุน การแจ้งผลพิจารณา ความรวดเร็ วในการดําเนิ นการส่ ง
มอบทุนให้แก่นักศึกษา ฯลฯ
ด้านแนะแนวการให้คาํ ปรึ กษา
1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาได้ดาํ เนิ นการจัดทําแบบประเมินการให้บริ การ
การแนะแนวการศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจอยูที่ ( 85.5
ด้านการพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
1. สํา นักวิ ช าการประเมิ นผลความรู ้ ที(ไ ด้รั บจากการอบรมประสบการณ์
วิชาชี พสําหรั บนักศึ กษาปั จจุบนั การประเมิ นผลความรู ้จากการอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพได้เริ( มแจกแบบสอบถามในเดือนเมษายน 2553 ซึ( ง
ผลจากการประเมินนักศึกษาที( เข้าอบรมมีความรู ้จากการเข้าอบรมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี(ย = 4.31

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบศ. 3.1-7(13)
เอกสารสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจ
การดําเนินงานกองทุนเงินให้กยืู้ มเพื(อ
การศึกษา (กยศ)

มสธ. / ศวน. 3.1-7(14)
ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การแนะแนวการศึกษาประจําปี
2552

มสธ. / สว. 3.1-7(15)
สรุ ปผลการวัดความรู ้ของนักศึกษา
ที(ได้รับจากการเข้าอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
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7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การทั0ง 5 เรื( องข้างต้นเป็ น
ประจําทุกปี
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
หมายเหตุ ค่าคะแนนในการประเมิน 1.00-1.49 = ควรปรับปรุ งมากที(สุด
1.50-2.49 = ควรปรับปรุ ง 2.50-3.49 = พอใช้ 3.50-4.49 = ดี
4.50-5.00 = ดีมาก
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การ ดังนี0
2.1 มีการประเมินคุณภาพการจัดทํา website ให้บริ การทางวิชาการ
ด้านกสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่นักศึกษา และประชาชนทัวไป
( ชื(อ
“การสร้างเสริ มสุ ขภาพบนเว็ปไซต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มสธ.”
2.2 มี การประเมินคุ ณภาพการจัดอบรมเข้มประสบการณ์ วิชาชี พการ
พยาบาล ซึ( งผลการประเมินวิทยากรอยู่ในระดับมากที(สุด มีค่าเฉลี(ย
่ในระดับดี มีค่าเฉลี(ย
4.93 และ 4.97 ผลการประเมินสภาพทัวไปอยู
(
4.13
2.3 มี การประเมิ นคุ ณภาพการจัดการประชุ มวิชาการ เรื( อง การเขี ยน
บทความวิ จัย เพื( อ ตี พิ มพ์ใ นวารสารและนํา เสนอในการประชุ ม
วิช าการและการจัด การประชุ มวิช าการ เรื( องการบันทึ กทางการ
พยาบาล โดยมี ผลการประเมิ นความพึ งพอใจในการให้บริ การมี
ค่าเฉลี(ย 4.58 ความพึงพอใจในการจัดประชุมมีค่าเฉลี(ย 4.61

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / พศ. 3.1-7(16)
Web page การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพบน
เว็ปไซต์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

มสธ. / พศ. 3.1-7(17)
เอกสารผลการประเมินคุณภาพการจัดอบรม
เข้มประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
มสธ. / พศ. 3.1-7(18)
เอกสารการประเมิ น คุ ณ ภาพการจัด การ
ประชุมวิชาการ เรื( อง การเขียนบทความวิจยั
เพื( อตี พิ มพ์ในวารสารและนํา เสนอในการ
ประชุมวิชาการและการประชุมวิชาการเรื( อง
การบันทึกทางการพยาบาล
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8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ด้านสิ( งอํานวยความสะดวกที(เอื0อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
่ กศึกษาบางกลุ่มลงทะเบียนเรี ยน และ
1. สํานักทะเบียนและวัดผลพบวานั
คํานวณค่ าใช้จ่ ายลงทะเบี ยนเรี ยนผิ ดพลาด ทําให้เกิ ดปั ญหาต่ อการนํา
ข้อมูลลงทะเบี ยนเข้าระบบคอมพิ วเตอร์ ได้สร้ างโปรแกรมจําลองและ
คํานวณค่ าลงทะเบี ยนเรี ยน เพื( อให้นักศึ กษาได้ทดลองลงทะเบี ยนเรี ยน
ก่อนที(จะทําการลงทะเบียนเรี ยนจริ ง เพื(อสร้างความเข้าใจให้นกั ศึกษาและ
ลดปัญหาข้อผิดพลาดที(เกิดขึ0 นจากการลงทะเบียนเรี ยน
2. สํ านักเทคโนโลยี การศึ กษามี การอํา นวยความสะดวกที( เอื0 อต่ อการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ดังนี0
2.1 นําผลการประเมินมาปรับปรุ งเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน
e- Learning โดยนําโปรแกรม D4L+P มาใช้ในชุ ดวิ ชาระดับ
ปริ ญญาเอก 4 ชุดวิชา ปริ ญญาโท 1 ชุดวิชา ซึ( งช่วยให้ผสู ้ อนและ
่
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ อยางใกล้
ชิด
3.2 นําผลสํารวจความต้องการสื( อของนักศึกษามาผลิตสื( อซี ดีเสี ยงใน
รู ปแบบ MP3 ทําให้นกั ศึกษามีความสะดวกในการรับฟังมากข0 ึน

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สทว. 3.1-8(1)
โปรแกรมจําลองและคํานวณ ค่าลงทะเบียน
เ รี ย น บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย
http://www.stou.ac.th
ตัว อย่ างหน้า จอของโปรแกรมจํา ลองและ
คํานวณค่าลงทะเบียน.doc

มสธ. / สทศ. 3.1-8(2)
http://www.stou.ac.th/eLearning/ Dcourses/
มสธ. / สทศ. 3.1-8(3)
ซี ดีเสี ยงรู ปแบบ MP3 ชุดวิชาการบริ หารการ
เปลี(ยนแปลง
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8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
ด้านกายภาพที(ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
1. สํานักบัณฑิตศึ กษาได้จดั บริ การห้องบริ การนักศึ กษาระดับปริ ญญาเอก
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื( อให้บริ การคอมพิ วเตอร์ และห้องให้คาํ ปรึ กษา
่ ่นักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที(เข้าร่ วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ต่าง
กลุ่มยอยแก
ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคารสัมมนา 2 ชั0 น 1 โดยเปิ ดให้บริ การตั0 งแต่
เดือนกรกฎาคม 2552 เป็ นต้นมา เปิ ดทําการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั0 งแต่เวลา
09.00 น. - 22.00 น. และวันอาทิ ตย์ ตั0 งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ห้องบริ การนักศึกษาดังกล่าวมีจาํ นวนทั0 งสิ0 น 9 ห้อง ประกอบด้วย
ห้ อง 147 จัดเป็ นห้องบริ การคอมพิวเตอร์
ห้ อง 149 จัดเป็ นห้องประชุม และรวมห้องจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
ห้ อง 171, 172, 173, 175, 176, 177, และ 178 จัดเป็ นห้องย่อยของ
่ ดกิจกรรมร่ วมกนั
นักศึกษาเพื(อพบปะแลกเปลี(ยนระหวางจั
ในการ นี0 สํ า นั ก บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้จัด สิ( งอํา นวยความสะดวกที( จ ํา เป็ นไว้
ํ
ให้บริ การภายในห้องดังกล่าว และได้กาหนดแนวปฏิ
บตั ิ ในการใช้ห้องบริ การ
นักศึ กษา ปริ ญญาเอกและได้มีการประชาสัมพันธ์ ห้องบริ การดังกล่ าวผ่านสื( อ
หนังสื อพิมพ์และรายการวิทยุกระจายเสี ยงทาง Webcasting รายการสาระน่ารู ้เกี(ยวกบั
บัณฑิตศึกษา
2. สํานักบรรณสารสนเทศมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
มาปรับปรุ งอย่างต่อเนื( อง เช่น การปรับปรุ งพื0 นที(ให้บริ การ การปรับปรุ ง
ข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไชต์ของห้องสมุด

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / สบฑ. 3.1-8(4)
ภาพถ่ ายสถานที( จัด ห้ อ งบริ การนัก ศึ ก ษา
ระดับปริ ญญาเอก
มสธ. / สบฑ. 3.1-8(5)
่ บประชาสัมพันธ์หอ้ งบริ การนักศึกษา
แผนพั
ระดับปริ ญญาเอก
มสธ. / สบฑ. 3.1-8(6)
รายงานความคืบหน้าการเปิ ดให้บริ การห้อง
บริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก

มสธ. / สบ. 3.1-8(7)
สถานที(จริ งและเว็บไซต์ของห้องสมุดที(
http://library.stou.ac.th
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8. นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
(ต่อ)

ผลการ ดําเนินงานตามเกณฑ์
3. สํานักคอมพิ วเตอร์ ได้จดั ให้มีบริ การระบบเครื อข่ ายไร้ สาย (Wireless
LAN) สําหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยที(มีความเร็ ว 300Mbps ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11 Draft-N ให้แ ก่ บุ ค ลากร นัก ศึ กษา และ
ประชาชนทัวไปที
(เข้ามาใช้บริ การ ณ สถานที(ติดตั0 งอุปกรณ์ Access Point
(
บริ วเณภายในมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการปรับปรุ งเนื0 อหาใน Web บริ การวิชาการ
แก่สังคมของสาขาวิชา เพื(อให้บริ การแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / สค. 3.1-8(8)
สถานที(ติดตั0ง Access Point

มสธ. / ศศ. 3.1-8(9)
การบริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมผ่ านสื( อ
อิเล็กทรอนิ กส์ e-learning ในหลักสู ตรการ
วิ เ คราะห์ โ ครงการภายใต้ค วามเสี( ย งและ
ความไม่แน่นอน
มสธ. / ศศ 3.1-8(10)
กา ร ผ ลิ ต สื( อ อิ เล็ ก ท ร อนิ กส์ e-learning
ในการบริ การวิ ช าการชุ ดวิ ช า 60340
่
เศรษฐศาสตร์ระหวางประเทศ
มสธ. / ศศ. 3.1-8(11)
การบริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมผ่ านสื( อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ e-learning ชุ ดวิช าทฤษฎี
แ ล ะ นโ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ข อ ง ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตร์
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1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 7 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 8 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 8 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพงึ ประสงค์ (สกอ. 3.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ ม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที(
การจัดกิจกรรมที(สอดคล้องกบั
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที(พึงประสงค์ตามกรอบ
วิสยั ทัศน์ของสถาบันและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี0
คุณลักษณะบัณฑิตที(พึงประสงค์ตาม
1. มีการจัดตั0 งชมรมนักศึกษา มสธ. ประกาศลงวันที( 29 เมษายน 2540
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. มีการจัดทําแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษาเป็ นประจําทุกปี
ระดับอุดมศึกษา
3. มีการจัดทําเอกสารประกอบการ ดําเนินกิจกรรมนักศึกษา คู่มือการบริ หาร
งบประมาณชมรมนักศึกษา มอบให้คณะกรรมการชมรมนักศึกษา และ
คณาจารย์ที(ปรึ กษาให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 3.2-1(1)
ประกาศ มสธ. เรื( องการจัดตั0งชมรม
นักศึกษา มสธ.
สบศ. 3.2-1(2)
แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ.
ประจําปี 2552
สบศ. 3.2-1(3)
เอกสารประกอบ การสัมมนาผูน้ าํ ชมรม
นักศึกษา มสธ.
สบศ. 3.2-1(4)
คู่มือบริ หารงบประมาณที(มีประสิ ทธิ ภาพ
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการส่ งเสริ มให้ชมรมนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบ นักศึกษา ดังนี0
ทุ กป ระ เ ภท โ ด ยอ ย่ าง น้ อ ย ต้ อ ง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี0
2.1 กิจกรรมวิชาการ
1) มีการจัดสัมมนาผูบ้ ริ หารชมรมนักศึกษา ปี ละ 1 ครั0งเพื(อแจ้งนโยบายแนว
และแนวทางการบริ หารงานให้มีคุณภาพ
2) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ประมาณ 1,000,000 บาท สนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 76 จังหวัด และกิจกรรมพิเศษ
(ชมรมละ 10,000 บาท)
3) มีการแต่งตั0 งอาจารย์ที(ปรึ กษาชมรมนักศึกษาประจําจังหวัดทุกจังหวัด
ประมาณ 300 คน ทําหน้าที(ให้คาํ ปรึ กษา และเดินทางเข้าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษา

2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ

1) มีการจัดบริ การนักศึกษาวิชาทหาร มีการจัดนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยเป็ นประจําทุกปี รวมทั0 งการจัดแข่งขันกีฬา
มสธ.สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
5.

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 3.2-2(1)
หนังสื อขออนุมตั ิจดั สัมมนาผูบ้ ริ หาร
ชมรมนักศึกษา
สบศ. 3.2-2(2)
ํ
ประกาศ เรื( อง กาหนดเกณฑ์
และวิธี
ั
ปฏิบตั ิเกี(ยวกบการดํ
าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
สบศ. 3.2-2(3)
คําสัง( มสธ. เรื( อง แต่งตั0 งอาจารย์ที(
ปรึ กษาประจําชมรมฯ
สบศ. 3.2-2(4)
รายงานสรุ ปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
สบศ. 3.2-2(5)
คู่มือการฝึ กภาคสนามนักศึกษาวิชา
ทหาร
สบศ. 3.2-2(6)
บัญชีรายชื(อนักศึกษาวิชาทหาร
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และ
รักษาสิ( งแวดล้อม

1) มีการจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา มสธ.พัฒนาโรงเรี ยนบ้านหนอง
สองห้อง จ.ปราจีนบุรี และ มสธ.ราชบุรีผา้ ป่ าเพื(อการศึกษา ครั0 งที( 6 ณ
โรงเรี ยนบ้านพุบอนบน จ.ราชบุรี
1) มีการจัดกิจกรรมคลายเครี ยดหลังสอบ เช่น กิจกรรมเยี(ยมชมมหาวิทยาลัย

2.4 กิจกรรมนันทนาการ

2.5 กิจกรรมส่ งเสริ มศิลป
วัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม
ทั0 งที(จดั โดยสถาบันและองค์การ
นักศึกษาทุกสิ0 นปี การศึกษา

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 3.2-2(7)
คู่มือกีฬา มสธ.
สบศ. 3.2-2(8)
โครงการค่ายอาสาพัฒนา มสธ.

สบศ. 3.2-2(9)
โครงการทัศนศึกษาเยี(ยมชม
มหาวิทยาลัย
1) มีการจัดพิธีไหว้ครู ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมวันลอย
สบศ. 3.2-2(10)
กระทง
ภาพถ่ายกิจกรรม
มี ก ารกําหนดให้ ผู ้ที( เ ข้า ร่ วมกิ จกรรมนัก ศึ ก ษา ได้แ ก่ คณาจารย์แ ละคณะ สบศ. 3.2-3(1)
กรรมการชมรมนักศึกษาจัดส่ ง รายงานผลการร่ วมกิจกรรม เช่น แบบเสนอรายงาน แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
การไปเข้าร่ วมกิจกรรม และแบบลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา จัดส่ งให้ฝ่าย ค่ายอาสาพัฒนา มสธ.
กิจการนักศึกษาเพื(อรับทราบและรวบรวม
สบศ. 3.2-3(2)
รายงานสรุ ปผลประเมินความพึงพอใจ
โครงการค่ายอาสาพัฒนา มสธ.
สบศ. 3.2-3(3)
รายงานผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
อาจารย์ที(ปรึ กษา
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4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การจัดกิจกรรมเพื(อพัฒนานักศึกษา
่ ่อเนื(อง
อยางต

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
มี การประเมิ นผล และนํา เสนอคณะกรรมการอํา นวยการกิ จกรรมนักศึ กษา สบศ. 3.2-4(1)
พิจารณาใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งการจัดกิ จกรรมนักศึ กษาให้นกั ศึ กษามีความพึ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
พอใจมากยิ(งขึ0 น
อํานวยการกิจการนักศึกษา

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

3 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย



*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%

3

79
องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี%ที 6.1.1 ร้ อยละของชมรมทีมกี ารดําเนินการต่ อเนืองต่ อจํานวนชมรมทั%งหมด (สมศ. 4.1)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา)
วิธีการคํานวณ
จํานวนชมรมนักศึกษาที(ดาํ เนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา
่ ่อเนื( อง
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอยางต
X 100
จํานวนชมรมนักศึกษาทั0 งหมด
76
X 100 = 100
76
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ร้อยละ 50 - 75

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ร้อยละ 100

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 50

2 คะแนน
ร้อยละ 50 - 75

3 คะแนน
มากกว่าร้อยละ 75

80
ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 75
100

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 6.1.1(1) สรุ ปกิจกรรมชมรมนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2552
่
สบศ. 6.1.1(2) ตัวอยางโครงการ
มสธ.ผ้าป่ าเพื(อการศึกษา และโครงการทอดผ้าป่ าเพื(อการศึกษาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเนื(องในวันพ่อแห่ งชาติ
สบศ. 6.1.1(3) บันทึกขออนุมตั ิโครงการ เงินสนับสนุนงบประมาณ และคณาจารย์ฯ ไปร่ วมกิจกรรม
สบศ. 6.1.1(4) รายงานการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา

81
องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี%ที 7.2 ภาวะผ้ ูนําของผ้ ูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของหน่ วยงาน)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที(เป็ น
มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที(เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ในการ
ระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
สรรหาผูบ้ ริ หารทุกระดับ โดยมีแนวทางสรุ ปได้ ดังนี0
1. การสรรหาระดับอธิ การบดี ให้ทุกหน่วยงานได้เสนอชื(อที(เหมาะสม และ
มีคณะทํางานที(สภามหาวิทยาลัยแต่งตั0 งในรู ปคณะกรรมการสรรหา โดย
มีการให้ผทู ้ ี(ถกู เสนอชื(อและผูส้ มัครแสดงวิสยั ทัศน์ต่อประชาคม มสธ.
2. การสรรหาระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ใน
สาขาวิชาได้เสนอชื(อต่อที(ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสี ยงข้างมาก และมี
่ ( ึงหนึ(งของคณาจารย์ประจําสาขาวิชา (ไม่รวมผูล้ า
คะแนนเสี ยงเกินกวาก
ศึกษาต่อ)
3. การสรรหาระดับกรรมการประจําสาขาวิชา ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้
เสนอชื(อต่อที(ประชุม โดยใช้เกณฑ์เสี ยงข้างมาก (ไม่รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
4. การสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบัน / สํานัก ใช้วิธีเวียนแจ้งให้ผสู ้ นใจ
สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก และให้หน่วยงานเสนอชื(อบุคคลที(
เหมาะสม มีการตั0 งคณะทํางานสรรหาขึ0 นมาทําหน้าที(คดั เลือก

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / กจ. 7.2-1 (1)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช
ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี
มสธ. / กจ. 7.2-1 (2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช
ั อก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี(ยวกบเลื
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาและ
กรรมการประจําสาขาวิชา พ.ศ. 2543 และ
้ (มเติม (ฉบับที( 2) พ.ศ.2544
ที(แกไขเพิ
มสธ. / กจ. 7.2-1 (3)
ประกาศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช
เรื( องหลักเกณฑ์และวิธีการเเลือกประธา
นกรรมการประจําสาขาวิชาและกรรมการ
ประจําสาขาวิชา ลงวันที( 22 ธันวาคม พ.ศ.
2549
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เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที(เป็ น
ระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. การสรรหาผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยพัฒนา ใช้วิธีเวียนแจ้งให้ผสู ้ นใจ
สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีการตั0งคณะทํางานสรรหาขึ0 นมาทํา
หน้าที(คดั เลือก
6. การสรรหาหัวหน้าศูนย์ / ฝ่ าย / งาน ใช้การประกาศรับสมคั รภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการตั0งคณะทํางานคัดเลือก โดยที(ประชุม ก.พ.อ. มสธ.
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก
ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกยภาพภาวะผู
ั
น้ าํ ที(มี
ธรรมาภิ บาลและใช้ศ ัก ยภาพภาวะ อยู่ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของมหาวิทยาลัย และผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุ ก
ผูน้ ํา ที( มี อ ยู่ โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ระดับ เช่น
ของสถาบันและผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
 หลักนิติธรรม ได้แก่ การบริ หารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และข้อ บัง คับ ระเบี ย บ ประกาศ อย่ างเคร่ งครั ด และยึ ด ประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นสําคัญ
 หลักความโปร่ งใส ได้แ ก่ มี การเปิ ดเผยข้อมูลที( เ ป็ นประโยชน์ท0 งแก
ั ่
บุคลากรและผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยอย่างตรงไปตรงมา สะดวก และรวดเร็ ว
่
เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผานทางอิ
นเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลภายนอก ที(สาํ คัญ เช่น
1. การเปิ ดเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) โดย
่
เผยแพร่ ผานทาง
http://www.stou.ac.th
2. การเปิ ดเผยแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ.
่
2552โดยเผยแพร่ ผานทาง
http://www.stou.ac.th

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กจ. 7.2-1 (4)
ประกาศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช
เรื( องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
มสธ. 7.2-2(1)
http://www.stou.ac.th
http://eservice.stou.ac.th
มสธ. / กจ. 7.2-2 (2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ว่าด้วยการดําเนินงานของสํานักและสถาบัน
พ.ศ. 2551 (ข้อ 9...การดําเนินงาน การกํากับ
ดูแล และการบริ หารงานในสํานักและ
สถาบันต้ องยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารงาน)
มสธ. / กจ. 7.2-2(3)
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ฉบับรายละเอียดแผนงาน และ
โครงการ
ั
(1 ตุลาคม 2551–30 กนยายน
2552)
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก
ธรรมาภิ บาลและใช้ศ ัก ยภาพภาวะ
ผูน้ ํา ที( มี อ ยู่ โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. การเปิ ดเผยคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการและผลการปฏิ บตั ิ ราชการตาม
คํารับรองฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ั ณภาพการศึกษาภายใน ปี
4. การเปิ ดเผยผลการประเมินการประกนคุ
การศึกษา 2551
ส่ วนของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลภายในที(สาํ คัญ เช่น
1. เปิ ดโอกาสรั บฟั งและเจรจาเรื( องแผนปฏิ บัติ ร าชการ และงบปร ะมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2552
2. มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลา กรทุ ก
หน่วยงาน ให้ได้รับทราบโดยปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัวก
( นั และเปิ ดให้
ํ
มีการทักท้วงและสามารถอุทธรณ์ตามระเบียบที(มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มติที(ประชุมที(สาํ คัญ เช่น ที(ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที(ประชุมผูบ้ ริ หาร ที(
่
ประชุม กพอ. ที(ประชุมสภาวิชาการ ผานทาง
http://eservice.stou.ac.th
่
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ผานทาง
http://eservice.stou.ac.th
 หลักความมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่ วนร่ วมในเรื( องต่างๆ ที(สาํ คัญ เช่น
1. มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารจั ด ทํา แผนพัฒ นา มสธ. ระย ะ 5 ปี
(พ.ศ. 2552-2556)
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื(อนขั0 นเงินเดือน
3. มี การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในทุ กหน่ วยงานได้มีส่ วนร่ วมในการ
กํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตั ว ชี0 วั ด
ค่าเป้ าหมาย กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตนเอง

รายการเอกสารอ้ างอิง
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก
ธรรมาภิ บาลและใช้ศ ัก ยภาพภาวะ
ผูน้ ํา ที( มี อ ยู่ โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
เพื(อที(จะนําไปใช้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
4. มี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เช่ น วัน ปี ใหม่
วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
ํ
5. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่ วนร่ วมในการกาหนดหลั
กเกณฑ์การ
จัดสรรเงินรางวัลประจําปี จากผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการตาม
คํารับรองฯ
 หลักความรั บผิดชอบและตรวจสอบได้ ได้แก่ การจัดทํารายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจําปี เป็ นรายไตรมาส มีการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี ทั0 งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอกและผูม้ ีส่ วนได้
ส่ วนเสี ย
ั ณภาพการศึกษา
1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื(อการตรวจประกนคุ
ภายใน ปี การศึกษา 2551
2. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ 2552 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อ
สํานักงาน ก.พ.ร.
3. การรายงานผลการใช้จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจํา ปี งบประมาณ 2552
่
ต่อสํานักงบประมาณ ผานเครื
( องมือ PART
4. การรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ
่ น
2552 ต่อสํานักงานตรวจเงินแผนดิ

รายการเอกสารอ้ างอิง
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2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก
ธรรมาภิ บาลและใช้ศ ัก ยภาพภาวะ
ผูน้ ํา ที( มี อ ยู่ โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ภาระความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายใน
1. ทุ กหน่ วยงานจะต้องมี การจัด ทํา รายงานผลการปฏิ บัติ ร าชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และนําเสนอด้วยวาจา
ต่ออธิ การบดี และรองอธิ การบดี
2. ทุกหน่ วยงานต้องมีการรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความ
เสี( ยงของหน่วยงาน
3. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี ทุกไตรมาส
่
4. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับส่ วนงานยอย
5. มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
 หลั ก ความคุ้ ม ค่ า ได้แ ก่ การบริ หารงานโดยยึ ด หลัก การรวมบริ การ
ประสานภารกิ จ เพื( อให้เ กิ ดการใช้ทรั พ ยากรร่ วมกันให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุ ด
1. ทุ ก หน่ วยงานมี ก ารจัด ทํา รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
่
ประจําปี เป็ นรายไตรมาส ผานระบบ
e-Unit Budget
2. นํา ผลการรายงานผลการใช้จ่ ายงบประมาณประจํา ปี มาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื(อจัดสรรงบประมาณทุกปี เพื( อให้เกิ ดการใช้งบประมาณ
่ ม้ ค่าสูงสุ ดต่อมหาวิทยาลัย โดยตามระบบการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
อยางคุ
ํ
ราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้มีการกาหนด
ตัวชี0 วัดที(เป็ นเชิงค่าใช้จ่าย/ ต้นทุน
3. กา ร ตั ด สิ น ใ จ ด้ า นก า ร เ งิ นจ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ค ว า มเ ห็ นช อ บ จ า ก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมี

รายการเอกสารอ้ างอิง
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2. ผูบ้ ริ หารดําเนิ นการบริ หารด้วยหลัก
ธรรมาภิ บาลและใช้ศ ัก ยภาพภาวะ
ผูน้ ํา ที( มี อ ยู่ โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ตัวแทนที(เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเป็ นประธาน และมี
ผูท้ รงคุณวุฒิมาเป็ นกรรมการ
4. มีการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต ประจําปี งบประมาณ 2552 และนํา
ผลที( ไ ด้ไ ปใช้ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื( อ ทํา แผนเพิ( มประสิ ท ธิ ภ าพของ
ปี งบประมาณ 2553
ั
5. มีแผนบริ หารทรัพยากรร่ วมกนของทุ
กหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ประจําปี งบประมาณ 2552 (ตัวชี0 วัด ก.พ.ร. 3.3) ซึ( งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
มีกระบวนการประเมิ นศักยภาพและผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารที( ชดั เจน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้บ ริ หารที( และเป็ นที(ยอมรับในสถาบัน ดังนี0
ชั ด เจน
และเป็ นที( ย อมรั บ ใน
• การประเมินศักยภาพ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินศักยภาพผูบ้ ริ หารของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดังนี0
1. ระดับอธิ การบดี ใช้การประเมินโดย Audit Committee ที(แต่งตั0 งโดย
สภามหาวิทยาลัย
2. ระดับรองอธิ การบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน ประธานกรรมการ
ประจําสาขาวิชา ผูอ้ าํ นวยการกอง/หัวหน้าศูนย์/ฝ่ าย ในสาํ นัก/สถาบัน
และหัวหน้างานในกอง โดยได้จดั ทําแบบสอบถามภาวะผูน้ าํ ผบู ้ ริ หาร
เพื( อให้ผูใ้ ต้บังคับบัญชาได้ประเมิ นผูบ้ งั คับบัญชาในประเด็นต่ างๆ
และส่ งคื น เป็ นการลับ และสรุ ปผลการประเมิ น เสนอที( ป ระชุ ม
ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยต่ อไป เพื(อจะได้นาํ ผลดังกล่าวไปสู่ การ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารต่อไป

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. / กจ. 7.2-3(1)
หนังสื อที( ศธ 0522.13 / 64 ลงวันที( 18
กุมภาพันธ์ 2553 เรื( องผลการประเมินภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจําปี
การศึกษา 2552
มสธ. / สภม. 7.2-3(2)
รายงานการประชุมผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรธิ ราช (นัดพิเศษ) ครั0 งที( 1 / 2553
วันที( 23 กุมภาพันธ์ 2553

87
เกณฑ์ มาตรฐาน
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้บ ริ หารที(
ชั ด เจน
และเป็ นที( ย อมรั บ ใน
มหาวิทยาลัย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
• การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานตามคํารั บรองการปฏิ บตั ิ ราชการประจํา ปี
งบประมาณ 2552
1. ระดับอธิ การบดี มี การลงนามคํารั บรองการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจําปี
ั
งบประมาณ 2552 กบเลขาธิ
การ สกอ.
2. ระดับ รองอธิ ก ารบดี มี ก ารลงนามคํา รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชก าร
ั การบดี
ประจําปี งบประมาณ 2552 กบอธิ
3. ระดับประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน
ผูอ้ าํ นวยการกอง / ศูนย์ มีการลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ั
ํ บดู
ั แล
ประจําปี งบประมาณ 2552 กบรองอธิ
การบดีที(กาก

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.2-3(3)
เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
่ การบดีกบั
ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางอธิ
เลขาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มสธ. / กผ. 7.2-3(4)
่
ตัวอยางเอกสารลงนามคํ
ารับรองการปฏิบตั ิ
ั การบดี
ราชการ ระดับรองอธิ การบดีกบอธิ
มสธ.
มสธ. / กผ. 7.2-3(5)
เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
่ อ้ าํ นวยการ
ระดับหน่วยงาน ระหวางผู
สํานัก/สถาบัน ผูอ้ าํ นวยการกอง / ศูนย์
ํ บดู
ั แล
กับรองอธิ การบดีที(กาก
มสธ. / กผ. 7.2-3(6)
ตารางสรุ ปผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา
มีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ศัก ยภาพของผู ้บ ริ หารตามผลการ พ.ศ.2552 และมีการดําเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน ประกอบดว้ ย
ประเมิ น และดํา เนิ นการตามแผน
1. การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
่
อยางครบถ้
วน
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
3. การจัดทําแผนที(ยทุ ธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน
4. การควบคุมภายใน

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.2-4(1)
แผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจําปี
การศึกษา 2552

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 4 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์ การเรียนร้ ู (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู ้เพื(อมุ่งสู่ องค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ให้ประชาคมของ
มหาวิทยาลัยรับทราบ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
คณะกรรมการการจัดการความรู ้ของสํานักบริ การการศึ กษาได้มีการประชุ ม
เพื(อทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้ของสํานักบริ การการศึกษาทั0 งแผนการ
จัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ 2552 และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู ้ 5 ปี
(พ.ศ.2552-2556) และได้จดั ส่ งแผนฯดังกล่ าวให้ศูนย์ประสานงานการประกัน
่ Web site ของสํานักบริ การการศึกษา
คุณภาพ อีกทั0 งได้เผยแพร่ ผาน

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.3-1(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู ้สาํ นักบริ การการศึกษา
ครั0 งที( 7/2551
ครั0 งที( 1/2552
ครั0งที( 2/2552
สบศ. 7.3-1 (2)
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู ้ 5 ปี
สํานักบริ การการศึกษา(พ.ศ.2552-2556)
สบศ. 7.3-1 (3)
แผนการจัดการความรู ้สาํ นักบริ การ
การศึกษา ปี 2552
สบศ. 7.3-1 (4)
Web page การจัดการความรู ้สาํ นักบริ การ
การศึกษา
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2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู ้และประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. คณะกรรมการจัดการความรู ้ของสํานักบริ การการศึกษาได้มีการประชุม
พิจารณากําหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทํา/พัฒนาฐานข้อมูลใน แต่ละ KM
ํ
Agenda ซึ( งคณะกรรมการได้พิจารณากาหนดดั
งนี0
1) มอบกรรมการ KM สํานัก 1 ท่าน รับผิดชอบในการจัดทําข้อมูล
เนื0 อหาสาระของสารสนเทศเกี(ยวกบั KM เช่น ข้อมูล รายชื(อ
คณะกรรมการ KM สํานัก ข้อมูลแผนการดําเนินงาน และผลการ
ดําเนินงานด้าน KM ของสํานักแล้ว ประสานขอความร่ วมมือกบั
ทีมงานสารสนเทศของสํานักในการนําขึ0 น web สํานัก
ั
2) มอบกรรมการที(มาจาก ศูนย์/ฝ่ าย ต่าง ๆ ไปประสานงานกบที
สารสนเทศในการพัฒนาฐานข้อมูลงานบริ การของแต่ละศูนย์/ฝ่ ายให้
ั
ิจในปัจจุบนั
มีความทันสมัยและสอดคล้องกบภารก
2. สํานักได้พฒั นา Wed board ในการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้โดยฝ่ ายแนะแนว
ั กศึกษา และ Student KM web
การศึกษาได้จดั ทํากระดานสนทนากบนั
3. รณรงค์ให้มีการจัดตั0ง Cops และสนับสนุนให้กิจกรรม โดยสํานักได้มี
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะทํางานการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริ การ
การศึกษา 9 กิจกรรมหรื อ 9 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรม QA บริ หารความเสี( ยง
พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการความรู ้ การพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์และตอนรับ วิจยั และพัฒนาวิชาการ แผนกลยุทธ์ และ
5 ส การดําเนินงานของสํานักในรู ปของคณะทํางาน 9 กลุ่ม ดังกล่าว
เริ( มตั0 งแต่ปี 2551 และดําเนินการต่อเนื(องจนถึงปี 2552

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.3-2 (1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู ้สาํ นักบริ การการศึกษา
ครั0 งที( 3/2552
สบศ. 7.3-2 (2)
Web ของศูนย์/ฝ่ ายต่าง ๆ ที(พฒั นา
ปรับปรุ งใหม่
สบศ. 7.3-2 (3)
Web สบศ.ฝ่ ายแนะแนวการศึกษา คุยกับ
นักแนะแนว
สบศ. 7.3-2 (4)
Student KM web
สบศ. 7.3-2 (5)
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะทํางานพัฒนาการ
ดําเนินงานของสํานักบริ การการศึกษา 9
กิจกรรม
สบศ. 7.3-2 (6)
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน้าเว็บ สํานักบริ การการศึกษา ที(ปรับปรุ ง
ใหม่กิจกรรม QA
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู ้และประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ํ
4. สํานักบริ การการศึ กษาได้กาหนดให้
มีการปรับปรุ งพัฒนาระบบงานที(
ั ณภาพการศึกษาของสํานัก จํานวน 1 เรื( องคือ
สอดคล้องกับการประกนคุ
ั กศึกษา ระดับปริ ญญา
การลดระยะเวลาการส่ งตารางสอนเสริ มให้กบนั
ตรี โดยผ่านช่ องทาง Internet โดยศูนย์บริ การการศึ กษาประจําภูมิภาค
ซึ( งเริ( มตั0 งแต่ ม.ค. – พ.ค. 52
5. พัฒนาบทบาทกรรมการเครื อข่ายเพื(อการเป็ น KM Cross – Functional
Team โดยได้จัด ส่ งกรรมการจัด การความรู ้ ข องสํ า นั ก เข้า ร่ วมเป็ น
กรรมการเครื อข่ายการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย และส่ งกรรมการ
เครื อข่ายการจัดการความรู ้ของหน่วยงานไปเข้าร่ วมประชุมสัมมนา

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.3-2 (7)
Web สบศ.ศบภ. ตารางการสอนเสริ ม

สบศ. 7.3-2 (8)
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะกรรมการเครื อข่ายการจัด
ความรู ้ของมาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สบศ. 7.3-2 (9)
บันทึกเชิญกรรมการ เครื อข่ายการจัดการ
ความรู ้เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เมื(อวันที( 24-25 มีนาคม 2552
6. มีการตรวจประกันคุณภาพด้าน KM ในทุกปี โดยกําหนดองค์ประกอบ สบศ. 7.3-2 (10)
และตัว ชี0 วัด ในรายงานผลดํา เนิ น งานประจํา ปี 2551 ที( ตัว ชี0 วัด 7.3 สรุ ปผลการประเมินรายตัวบ่งชี0 ปี 2551
ซึ( งสํานักบริ การได้รับการประเมินให้มีผลการดําเนินงานที( ระดับ 3
7. การสร้ า ง Change Agent ที( ไ ปเรี ย นรู ้ กับหน่ วยงานต้นแบบโดยการ สบศ. 7.3-2 (11)
ร่ วมกับสํ า นัก การศึ ก ษาต่ อเนื( อ งไปศึ ก ษาดู ง าน หน่ วยงานต้น แบบ บันทึกเชิญร่ วมดูงานการจัดการความรู ้
ภายนอกที(กรมราชทัณฑ์ เมื(อวันที( 12 มีนาคม 2552
หน่วยงานต้นแบบ
8. แลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้การจัดทําสมุดพก KPI โดยได้เชิญรองอธิ การบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาระบบงานเป็ นวิทยากรให้ความรู ้และฝึ กอบรมการ
จัดทําสมุดพก KPI แก่บุคลากรในวันที( 24 กุมภาพันธ์ 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู ้และประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50
(ต่อ)

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู ้และประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย ร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็ จ
ของการจัดการความรู ้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.3-2 (12)
บันทึกเชิญเป็ นวิทยากรให้ความรู ้และ
ฝึ กอบรมจัดทําสมุดพก KPI
9. มีนวัตกรรม ผ่าน Web site ของมหาวิทยาลัยเพื(อปรับปรุ งและพัฒนาการ สบศ. 7.3-2 (13)
ให้บริ การแก่นักศึ กษา 1 เรื( อง คื อ การตรวจรับกิจกรรมประจําชุ ดวิชาที( Web มสธ. ระบบสารสนเทศนักศึกษา
นักศึ กษาส่ งมหาวิทยาลัยว่าได้รับแล้วหรื อยังผ่านทาง web site ของ ปริ ญญาตรี ข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ตรวจรับกิจกรรมประจําชุดวิชา
เหมือนกับเกณฑ์ขอ้ 2
อ้างถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 7.3-2
(สบศ 7.3-2(1) – สบศ. 7.3-2(13))
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู ้
รอบ 6 เดือน (ต.ค.51-มี.ค.52)
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู ้
รอบ 9 เดือน (เม.ย.52-มิ.ย.52)
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู ้
รอบ 12 เดือน (ก.ค.52-ก.ย.52

สบศ. 7.3-4 (1)
รายงานผลการดําเนินงาน
จัดการความรู ้ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
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เกณฑ์ มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้
ในการพัฒนาระบวนการจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นส่ วนหนึ(งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุ ง
แผนการจัดการความรู ้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
จากการที( สํานักบริ การการศึ กษา ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานการ สบศ. 7.3-5 (1)
จัดการความรู ้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน โดยมีผลสรุ ปการ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการ
ดําเนิ นงานตามแผนสําเร็ จตามเป้ าหมาย ร้อยละ 100 และไดน้ าํ มาพัฒนาเป็ นส่ วน ความรู ้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
หนึ( งของกระบวนงานปกติ และได้ดาํ เนิ นการต่อเนื( องซึ( งจะปรากฏในแผนการ
จัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ พัฒนาและธํารงรักษาไว้ ให้ บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของหน่ วยงาน)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลที(เป็ นรู ปธรรม
ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยั สุ โขทัย
ํ
ธรรมาธิ ราช พ.ศ.2551 – 2554 โดยในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้กาหนดโครงการ
หลักเพื(อบริ หารทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี0
ยุทธศาสตร์ ที 1 : ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล (HRM ; Human
Resources Management)
โครงการ 1.1 โครงการเตรี ยมความพร้อมระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล
ํ บรั
ั ฐ
เพื(อรองรับการเป็ นมหาวิทยาลัยในกาก
ยุทธศาสตร์ ที 2 : ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD ; Human
Resources Development)
โครงการ 2.1 : โครงการจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ เพื(อจัดทําสมรรถนะ
บุคลากรของแต่ละสายงาน
โครงการที( 2.2 : โครงการพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ ตามกรอบ Competency
โครงการที( 2.3 : โครงการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย (KM)

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.4-1(1)
แผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ.2551-2554
มสธ. 7.4-1(2)
รายงานการประชุมของคณะทํางานของ
ํ บั
มหาวิทยาลัยในกาก
มสธ. 7.4-1(3)
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื(อจัดทํา
สมรรถนะบุคลากรของแต่ละสายงาน
มสธ. 7.4-1(4)
แผนพัฒนาบุคคลากร มสธ. สายวิชาการ
(จากฝ่ ายพัฒนาคณาจารย์) และสาย
สนับสนุนวิชาการ (จากกองการเจ้าหน้าที()
มสธ. 7.4-1(5)
แผนการจัดการความรู ้ ข องมหาวิทยาลัย
(KM)

95
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรั พ ยากรบุ ค คลที( เ ป็ นรู ปธรรม
ภายใต้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน สบศ. 7.4-1(6)
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ แผนยุทธศาสตร์ สํานักบริ การการศึ กษา
สํ านักบริ การการศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดย ในจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ํ
ั
ของสํานัก ราย 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ได้กาหนดยุ
ทธศาสตร์ เกี( ยวกบการพั
ฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานัก ไว้ดงั นี0
- เป้ าประสงค์ : เพื(อให้บุคลากรของสํานักบริ การการศึกษามีศกั ยภาพในการ
่
ปฏิบตั ิงานได้อยางเหมาะสมและทั
นต่อสถานการณ์
- กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรสํานักบริ การการศึกษาเพื(อนําไปสู่การเป็ น
หน่วยงานที(มีผลสัมฤทธิW สู ง
- Initative : โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
- โครงการพัฒนาเตรี ยมความพร้อมสู่ผูบ้ ริ หาร
ั
- การอบรมสัมมนาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที(เกี(ยวกบการปฏิ
บตั ิงาน
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ทรั พยากรบุ คคลที( เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
กา ร ส ร ร ห า กา ร จั ด ว า ง ค นล ง
ตํา แหน่ ง การก ําหนดเส้ นทางเดิ น
ของตําแหน่ง การสนับสนุ นเข้าร่ วม
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลัง ใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
การพัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที( มี
คุณภาพ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที(เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะใน
ํ
การปฏิ บตั ิงาน เช่ น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ ง การกาหนดเส้
นทางเดิ น
ของตํา แหน่ ง การสนับสนุ นเข้า ร่ วมประชุ มฝึ กอบรมและหรื อเสนอผลงานทาง
วิชาการ ซึ( งเป็ นความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที(ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี0
ํ งใจ
มหาวิทยาลัยยังมี ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานและการสร้ างขวัญกาลั
ดังนี0
2.1 การสรรหา มีระบบและกลไก ดังนี0
- หน่ วยงานที( ตอ้ งการสรรหาบุคลากรในตําแหน่ งต่างๆ ส่ งเรื( องให้กอง
การเจ้าหน้า ที( เ พื( อเสนอให้ กพอ. มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช
พิจารณาพร้อมทั0 ง แต่งตั0 งคณะทํางานเพื(อทําหน้าที(ในการคัดเลือก
- เมื(อคณะกรรมการได้ดาํ เนินการคัดเลือกเสร็ จแล้ว จะต้องนําเสนอต่อที(
ประชุม กพอ. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื(อพิจารณาผลการ
คัดเลือก
2.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีระบบและกลไก ดังนี0
- การประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- การประเมินเพื(อคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานและฝ่ ายหรื อ
เทียบเท่าจากระดับ 6 เป็ นระดับ 7
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื(อเลื(อนขั0 นเงินเดือนประจําปี
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มสธ. 7.4-2(1)
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที(
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT
/OPR/Personal/News/index.htm
มสธ. 7.4-2(2)
http://www.stou.ac.th
มสธ. 7.4-2(3)
ประกาศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เรื( องรับสมัครคัดเลือกเพื(อรับโอน
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
มาแต่งตั0 งให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ / เพื(อ
จ้างบุคคลเป็ น พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ ลงวันที( 29 ตุลาคม พ.ศ.
2552
มสธ. 7.4-2(4)
คํา สั( งแต่ งตั0 งคณะกรรมการดํา เนิ น การ
คั ด เลื อ กบุ คค ล เพื( อแ ต่ งตั0 งใ ห้ ด ํ า ร ง
ตําแหน่งอาจารย์
มสธ. 7.4-2(5)
เกณฑ์ ก ารเลื( อ นขั0 นเงิ น เดื อ นที( อ.ก.ม.
กําหนดเพิ(มเติม
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2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ หาร
ทรั พยากรบุ คคลที( เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
กา ร ส ร ร ห า กา ร จั ด ว า ง ค นล ง
ตํา แหน่ ง การก ําหนดเส้ นทางเดิ น
ของตําแหน่ง การสนับสนุ นเข้าร่ วม
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลัง ใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
การพัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที( มี
คุณภาพ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.3 การสนับสนุนการเข้าร่ วมฝึ กอบรม และการพัฒนาบุคลากร มีระบบและ
กลไก ดังนี0
- มีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สํานักวิชาการ เป็ นหน่วยงานหลักที(รับผิดชอบ
การฝึ กอบรมสัมมนา เพื(อพัฒนาคณาจารย์โดยตรง
- มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทุก
ํ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็ นผูก้ าหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ( งในการพิจารณา
จัดสรรในทุกปี
- มีคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ที(มีหน้าที(ความรับผิดชอบหลักในการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- มีการให้ทุนการศึกษาต่อทั0 งในประเทศและต่างประเทศ
- มีทุนการฝึ กอบรมสัมมนาระยะสั0 นในต่างประเทศ สําหรับการพัฒนา
คณาจารย์
มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในเรื( องทัวๆไปไว้
ที(กองการ
(
เจ้าหน้าที(
ํ งใจ ดังนี0
2.4 การสร้างขวัญและกาลั
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มพนักงาน
่ น
- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจํางบประมาณเงินแผนดิ
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มสธ. 7.4-2(6)
ํ
การกาหนดระยะเวลาการจั
ดส่ งต้นฉบับ
เ อ ก ส า ร ก า ร ส อ น ชุ ด วิ ช า เ พื( อ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาเลื(อนขั0 นเงินเดือน
มสธ. 7.4-2(7)
ั
แผนปฏิบตั ิงานเกี(ยวกบการเลื
(อนขั0 น
เงินเดือนปี 2552
มสธ. 7.4-2(8)
ประกาศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เรื( อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
มสธ. 7.4-2(9)
หลักเกณฑ์การเพิ(มค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2552
มสธ. 7.4-2(10)
หนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที( ทม.0202/ว
12 ลงวันที( 2 มีนาคม 2542
มสธ. 7.4-2(11)
อ้างถึง ตัวบ่งชี0 ที( 7.9.2
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- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ
ทรั พยากรบุ คคลที( เป็ นการส่ งเสริ ม
ทั0งนี0 ได้มีการยกย่องบุ ค คลที( ได้ประกอบคุ ณ งามความดี ผ่านสื( อต่ างๆ และ
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
กา ร ส ร ร ห า กา ร จั ด ว า ง ค นล ง
2.5 การลงโทษ มีระบบและกลไกที(ปรากฏตามกฎหมาย ดังนี0
ํ
ตํา แหน่ ง การก ําหนดเส้ นทางเดิ น
- สําหรับข้าราชการ ได้กาหนดบทลงโทษไว้
ใน หมวด 5 และ 6 ของ
ของตําแหน่ง การสนับสนุ นเข้าร่ วม
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ํ
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
- สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยได้กาหนดบทลงโทษไว้
ใน หมวด 6 และ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
7 ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ าด้ ว ย การ
การปฏิ บตั ิ งาน มาตรการสร้างขวัญ
บริ หารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ํ
กําลัง ใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
- สําหรับลูกจ้างได้กาหนดบทลงโทษไว้
ใน ส่ วนที( 5และ 6 ของข้อบังคับ
การพัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที( มี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลสําหรับ
คุณภาพ
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547
(ต่อ)
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มสธ. 7.4-2(12)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2(13)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
่ วย การบริ หารงานบุคคล
ว่าด้วย วาด้
สําหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2547
มสธ. 7.4-2(14)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที( 2 พ.ศ.
2551
มสธ. 7.4-2(15)
มติที(ประชุม ก.พ.อ. มสธ. ครั0 งที( 1/2553
เมื(อวันที( 19 มกราคม 2553 เห็นชอบผล
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทุกประเภท
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 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
ทรั พ ยากรบุ ค คลที( เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น สํ านักบริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดย
การสรรหา การจัดวางคนลง
ในรอบปี งบประมาณ 2552 ได้มีการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนี0
ตํา แหน่ ง การก ําหนดเส้ น ทางเดิ น
1. การสรรหาบุคคล
ของตําแหน่ ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
1.1 กรณี การสรรหาพนักงาน สํานักบริ การการศึ กษาเสนอเรื( องให้กอง
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
การเจ้า หน้า ที( ซึ( ง เป็ นหน่ วยงานหลัก ของมหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณา
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
ดําเนินการตามระเบียบและขั0 นตอนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
การปฏิ บตั ิ งาน มาตรการสร้างขวัญ
1.2 กรณี สรรหาลูกจ้างชัวคราว
มีระบบและกลไก ดังนี0
(
กําลัง ใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
1) ศูนย์/ฝ่ าย ที(ตอ้ งการสรรหาลูกจ้างชัวคราว
แจ้งเรื( องให้สาํ นักงาน
(
การพัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที( มี
เลขานุการสํานักดําเนินการเรื( องการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวโดย
(
คุณภาพ
ให้รายละเอียดตามความต้องการของศูนย์/ฝ่ าย
(ต่อ)
2) สํานักงานเลขานุการเสนอรองอธิ การบดีฝ่ายบริ การการศึกษา
ขออนุมตั ิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื(อเป็ นลูกจ้างชัวคราว
(
3) ประกาศเปิ ดรับสมัคร
4) แต่งตั0 งคณะกรรมการคัดเลือก
5) เมื(อคัดเลือกเสร็ จจะเสนอเรื( องให้กองการเจ้าหน้าที(ดําเนิ นการจ้าง
และการออกคําสัง(

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.4-2(16)
บันทึกขอรับการจัดสรรอัตราคืน
สบศ. 7.4-2(17)
บันทึกแจ้งผลการพิจารณาจัดสรร
อัตรากําลังคืน
สบศ. 7.4-2(18)
คําสัง( มสธ. เรื( อง จ้างผูส้ อบแข่งขันได้
สบศ. 7.4-2(19)
บันทึกขออนุมตั ิรับสมัครคัดเลือกเพื(อเป็ น
ลูกจ้างชัวคราวรายวั
น
(
สบศ. 7.4-2(20)
ประกาศสํานักบริ การการศึกษา เรื( อง
รับสมัครบุคคลเพื(อคัดเลือกเป็ นลูกจ้าง
ชัวคราวรายวั
น
(

100
เกณฑ์ มาตรฐาน
2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคลที( เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
กา ร ส ร ร ห า การ จั ด ว า ง ค นล ง
ํ
ตํา แหน่ ง การกาหนดเส้
น ทางเดิ น
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิ บตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
การพัฒ นา และรั กษาบุ ค ลากรที( มี
คุณภาพ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 การประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื(อเลื(อนขั0 นเงินเดือนประจําปี

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.4-2(21)
คําสังสํ
( านักบริ การการศึกษา เรื( อง การ
แต่งตั0 งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชัวคราว
(
สบศ. 7.4-2(22)
ประกาศสํานักบริ การการศึกษา เรื( อง ผล
การสอบสัมภาษณ์ลกู จ้างชัวคราวรายวั
น
(
สบศ. 7.4-2(23)
คําสัง( มสธ. เรื( อง จ้างลูกจ้างชัวคราว
(
รายวัน
สบศ. 7.4-2(24)
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สบศ. 7.4-2(25)
ประกาศ สํานักบริ การการศึกษา เรื( อง
รายชื(อข้าราชการที(ได้รับการพิจารณา
เลื(อนขั0 นเงินเดือน
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2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคลที( เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
กา ร ส ร ร ห า การ จั ด ว า ง ค นล ง
ํ
ตํา แหน่ ง การกาหนดเส้
น ทางเดิ น
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
การพัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที( มี
คุณภาพ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มีเงินกองทุน มสธ. 12 ปี ที(ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทุก
หน่ วยงานในมหาวิ ท ยาลัย โดยมี ค ณะกรรมการกองทุ น เป็ นผูก้ ําหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางจัดสรรเงิ นให้แก่หน่ วยงานต่ าง ๆ โดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในเป็ นส่ วนหนึ( งในการพิจารณาจัดสรรใน
ทุกปี

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.4-2(26)
คําสังสํ
( านักบริ การการศึกษา เรื( อง แต่งตั0 ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั ิงานรายปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื(อต่อสัญญาจ้างในสํานัก
บริ การการศึกษา
สบศ. 7.4-2(27)
บันทึกประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื(อต่อ
สัญญาจ้าง
สบศ. 7.4-2(28)
บันทึกการจัดสรรงบประมาณเงินกองทุน
มสธ. 12 ปี
สบศ. 7.4-2(29)
บันทึกส่ งแผนปฏิบตั ิการการขอรับทุน
กองทุน มสธ. 12 ปี ประจําปี งบประมาณ
2552
สบศ. 7.4-2(30)
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซี ย
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2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคลที( เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
กา ร ส ร ร ห า การ จั ด ว า ง ค นล ง
ํ
ตํา แหน่ ง การกาหนดเส้
น ทางเดิ น
ของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
ประชุ ม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิ บตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั0 ง
การพัฒ นา และรั กษาบุ ค ลากรที( มี
คุณภาพ
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
4. การพัฒ นาให้บุ ค ลากรได้มี ค วามรู ้ แ ละคุ ณ วุ ฒิ เ พิ( มขึ0 น สํา นัก ได้ใ ห้การ สบศ. 7.4-2(31)
สนับสนุนบุคลากรให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เพื(อจะได้มี บันทึกข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย
ความรู ้ มากยิ( งขึ0 นอันจะเป็ นประโยชน์หน่ วยงานและความก้าวหน้า ของ และลูกจ้างประจําศึกษาต่อในประเทศ
บุคลากร
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
3. มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารและเสริ ม สร้ า ง
มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพที(ดี และสร้างบรรยากาศที(ดีให้บุคลากร
่ างมี
่ ความสุ ข ดังนี0
สุ ขภาพที( ดี และสร้างบรรยากาศที( ดี ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอย
้ (อเคหะสงเคราะห์
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํ า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
3.1 สวัสดิการเงินกูเพื
่ ย โดยให้บริ การเงินกูดอกเบี
้
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ อ ยู่ อ ย่ า ง มี
3.2 สวัสดิการสงเคราะห์ดา้ นที(อยูอาศั
0 ยตํ(าเพื(อที(
่ ยเป็ นของ
ความสุ ข
อยู่ อาศัยสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําที(ยงั ไม่มีที(อยูอาศั
ตนเอง
3.3 สวัสดิการรถรับ-ส่ งบุคลากร โดยจัดรถบริ การรับส่ งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบตั ิราชการ จํานวน 10 เส้นทาง
3.4 สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิ น
3.5 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน
3.6 สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3.7 สวัสดิการชุดปฏิบตั ิงาน
3.8 สวัสดิการช่วยเหลือค่าตัดชุดปกติขาว
3.9 สวัสดิการนํ0 าดื(ม
ั งคม
3.10 สวัสดิการประกนสั
3.11 สวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล
- โครงการตรวจสุ ขภาพบุคลากรประจําปี ปี ละ 1 ครั0 ง
ํ งกายเพื(อสุ ขภาพ (โยคะและแอโรบิก) สัปดาห์ละ
- โครงการออกกาลั
5 วัน
3.12 สวัสดิการเงินกู้
- สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข.
- สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.4-3(1)
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/OPR/Personal/
News/Sawadikarn.html
มสธ. 7.4-3(2)
ผลการดําเนินงานในการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ในปี 2552 ของมหาวิทยาลัย
มสธ. 7.4-3(3)
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที(เกี(ยวข้องงาน
สวัสดิการ
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/OPR/Personal/
News/ Personal /welfare.asp
มสธ. 7.4-3(4)
รายงานการประชุมที(ประชุมผูบ้ ริ หาร
ั
ครั0 งที( 11/2552 เมื(อวันที( 15 กนยายน
2552
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3. มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารและเสริ มสร้ า ง
สุ ขภาพที( ดี และสร้างบรรยากาศที( ดี
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํ า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ อ ยู่ อ ย่ า ง มี
ความสุ ข
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
การสร้างบรรยากาศที(ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
1. ให้บุคลากรได้มีส่ วนร่ วมเสนอค่านิ ยม มสธ. (Stou Way) 3 ครั0 ง จนกระทัง(
ได้ค่านิยมร่ วมที(เรี ยกวา่ smart value
2. มีการตรวจสภาพสิ( งแวดล้อม ในการทํางาน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา
ธิ ราช โดยสํานักงานบริ การเทคโนโลยีสาธารณสุ ขและสิ งแวดลอ้ ม ของ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริ การการศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยจัดตั0งกองทุนสวัสดิ การ
สํานักบริ การการศึกษา เพื(อดําเนิ นการด้วยการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร อาทิ
การช่วยเหลือเงินยืมฉุกเฉิ น การช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัวในคราวที(เจ็บป่ วย
หรื อเสี ยชี วิต การจัดงานสังสรรค์วนั ส่ งท้ายปี เก่า-ต้อนรับปี ใหม่ การจัดงานทําบุญ
วันคล้ายวันจัดตั0 งสํานัก ตลอดจนจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที(เป็ นผูบ้ ริ หาร
ของสํานัก

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.4-3(5)
รายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โ ด ย สํ า นั ก ง า นบ ริ กา ร เ ท ค โ นโ ล ยี
สาธารณสุ ข และสิ ง แวดล้อ ม ของคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สบศ. 7.4-3(6)
ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสํานักบริ การ
การศึกษา พ.ศ. 2552 / ระเบียบกองทุน
สวัสดิการสํานักบริ การการศึกษา พ.ศ.
2552
สบศ. 7.4-3-(7)
บันทึกเชิญร่ วมงานปี ใหม่ประจําปี 2552
สบศ.7.4-3(8)
รายงานการประชุมครั0งที( 6 /2552
สบศ. 7.4-3(9)
บันทึกขอความอนุเคราะห์เป็ นวิทยากร
สบศ. 7.4-3(10)
หนังสื อเชิญบุคลากรเป็ นวิทยากร
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที(มี
มี ร ะบบส่ งเสริ มสนั บ สนุ น บุ ค ลากรที( มี ศ ั ก ยภาพสู ง ให้ มี โ อกาสประสบ
่
ศั ก ยภาพสู งให้ มี โ อกาสประสบ ความสําเร็ จและก้าวหน้าในอาชีพอยางรวดเร็
วตามสายงาน ดังนี0
ความสํ า เร็ จ และก้าวหน้ า ในอาชี พ
4.1 มี หลักเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่ งตั0 งบุ คลากรสายวิชาการ ให้ดาํ รง
่
อยางรวดเร็
วตามสายงาน
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
4.2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั0 งบุคลากรสายสนับสนุ น ให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ ผูช้ าํ นาญการพิเศษ ผูเ้ ชี(ยวชาญ และผูเ้ ชี(ยวชาญพิเศษ
4.3 มีการประเมินเพื(อคัดเลือกผูอ้ าํ นวยการสํานัก / สถาบัน /กอง /ศูนย์ โดยเปิ ด
ํ
โอกาสให้บุคคลที( มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที(กาหนดเข้
ามาสู่ กระบวนการ
คัดเลือกตามความสมัครใจ

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.4-4(1)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
มสธ. 7.2-1(1), 7.2-1(3) และ 7.2-1(4)
มสธ. 7.4-4(2)
ํ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื( องมาตรฐานการกาหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งตั0 งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดาํ รง
ตําแหน่งสูงขึ0 น
มสธ. 7.4-4(3)
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั0 ง
บุคลากรสายวิชาการ
มสธ. 7.4-4(4)
ํ
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกาหนด
ตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ / ผูเ้ ชี(ยวชาญ หรื อ
ผูช้ าํ นาญการพิเศษ ระดับ 9
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4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที(มี
ศั ก ยภาพสู งให้ มี โ อกาสประสบ
ความสํ า เร็ จ และก้าวหน้ า ในอาชี พ
่
อยางรวดเร็
วตามสายงาน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริ การการศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยได้เสนอปรับสถานภาพ
บุคลากรที(มีตาํ แหน่งเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายวั
น ซึ( งปฏิบตั งานเป็ นเวลาหลายปี และมี
(
ความรู ้ความสามารถในงานที(ปฏิบตั ิให้ได้เปลี(ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างชัวคราวราย
(
เดือน ซึ( งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มากขึ0 นกว่าเดิมในด้านต่าง ๆ เช่น ความมันคงใน
(
ั งคมของรัฐ สิ ทธิ การลา
การว่าจ้างจากมหาวิทยาลัย การได้รับสวัสดิ การประกนสั
ํ
ํ
่ถูกหักเงินค่าจ้าง
ตามกาหนดเวลาที
(กาหนดโดยไม
5. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรที( มีต่อกาปฏิ บตั ิ งาน
้
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
อย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมสวัสดิการ บรรยากาศในการทํางาน และความกาวหน้
า
ั ณภาการศึกษา
ในการทํางาน โดยกองการเจ้าหน้าที( ศูนย์ประสานงานการประกนคุ
และสถาบัน วิ จัย และพัฒ นา ได้ร่ วมกันออกแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจที( มี ต่ อ
้
สวัสดิการ บรรยากาศในการทํางาน และความกาวหน้
าในการทํางาน และนําไปเก็บ
ข้อมูลจริ งในช่วงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. 52 โดยแจกแบบสอบถามไปยังทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ( งได้แบบสอบถามตอบกลับจากทุ กหน่ วยงานรวมทั0 งสิ0 น
910 คน

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.4-4(5)
บันทึกแจ้งรายชื(อลูกจ้างรายวันเป็ นราย
เดือน
สบศ. 7.4-4(6)
คําสัง( มสธ. แต่งตั0 งลูกจ้างรายวันเป็ นราย
เดือน

มสธ. 7.4-5(1)
รายงานผลการสํา รวจความพึ งพอใจของ
บุคลากร มสธ. ที( มีต่ อการปฏิ บตั ิ งานใน
มสธ.
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
(ต่อ)
สํ านักบริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดยมีระบบและกลไก ดังนี0
1. มี การประชุ มบุ คลากรในระดับศู นย์/ฝ่ าย และสํ านัก ซึ( งองค์คณะของที(
ประชุ ม ถื อ เป็ นตั ว แทนของศู น ย์ / ฝ่ าย ต่ าง ๆ ที( ส ามารถเสนอปั ญ หา
้ ญหา
ข้อเสนอแนะในเรื( องต่าง ๆ ต่อที(ประชุมเพื(อนําไปสู่ การปรับปรุ งแกไขปั
ต่าง ๆ
2. ผูบ้ ริ หารสํานักเปิ ดโอกาสให้บุคลากรประเมิ นความพึ งพอใจหรื อแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี( ยวกับการบริ ห ารงานและผูบ้ ริ ห าร โดยส่ งข้อ มู ล ถึ ง
ผูอ้ าํ นวยการได้โดยตรง
3. ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ยไ์ ด้ทาํ แบบสําราวจความพึ งพอใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยที( มีต่อการให้บริ การของงานไปรษณี ยม์ หาวิทยาลัย
่
และปรากฎผลการประเมินอยูในเกณฑ์
ดี เฉลี(ยร้อยละ 80

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.4-5(2)
รายงานการประชุ มผูบ้ ริ หารสํานักบริ การ
การศึกษา
สบศ. 7.4-5(3)
แบบประเมินหัวหน้าศูนย์/ฝ่ าย
สบศ. 7.4-5(4)
แบบสํารวจความพึงพอใจ
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ได้มีการนําเสนอผลประเมินความพึงพอใจต่อที(ประชุมผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
้
เสนอผูบ้ ริ หารระดับสูง และมีแนวทาง และได้นาํ ความคิดเห็นของบุคลากรในข้อ 5 มาดําเนินการปรับปรุ งแกไขในเรื
( องที(
ในการปรับปรุ งพัฒนาเพื(อให้ดีข0 ึน
สําคัญ ดังนี0
1. ปรับปรุ งห้องอาหารปาริ ชาติ เพื(อให้มีมาตรฐานถูกสุ ขลักษณะ โดยได้รับ
ใบประกาศนียบัตร food safety จากกระทรวงสาธารณสุ ข
ั หวัดใหญ่ 2009 และ
2. การตรวจสุ ขภาพประจําปี ได้มีการรณรงค์ป้องกนไข้
ั
ให้บุคลากรฉี ดวัคซี นป้ องกนโรคไข้
หวัดใหญ่
3. ปรับปรุ งเส้นทางรถสวัสดิการ เพื(อให้ครอบคลุมเส้นทางยิ(งขึ0 น พร้อม
เปลี(ยนจากรถบัสพัดลม และรถบัสปรับอากาศจากเดิม 3 เส้นทางเป็ น รถ
บัสปรับอากาศทุกเส้นทาง
่
่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดรถไฟฟ้ า เพื(อรับส่ งบุคลากรระหวางอาคารต
จํานวน 3 คัน
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
สนับสนุนและดําเนินงานดังกล่ าวตามมหาวิทยาลัยระบุข้ างต้ น นอกจากนีใ% นส่ วนของ
สํ านักบริ การการศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยศูนย์บริ การการสอนทาง
ไปรษณี ยไ์ ด้นาํ ผลเสนอผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา และเวียนแจ้งบุคลากร
ที(ปฏิบตั ิหน้าที(ในงานไปรษณี ยม์ หาวิทยาลัยได้ทราบผลการประเมินเพื(อให้พิจารณา
ปรับปรุ ง พัฒนางานในความรับผิดชอบต่อไป

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 7.4-6(1)
ใบประกาศนียบัตร food safety จาก
กระทรวงสาธารณสุ ข
มสธ. 7.4-6(2)
หนังสื อเวียน/การจัดซื0 อ เจลล้างมือ
มสธ. 7.4-6(3)
มติคณะกรรมการสวัสดิการในการประชุม
มสธ. 7.4-6(4) TOR
การจัดจ้างรถบัสปรับอากาศ
มสธ. 7.4-6(5)
มติที(ประชุมผูบ้ ริ หาร
สบศ. 7.4-6(6)
บันทึกแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานไปรษณี ยม์ หาวิทยาลัย
สบศ. 7.4-6(7)
ผลการประเมินความพึงพอใจ
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1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

6 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี การแต่ งตั0 งคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานบริ หารความเสี( ยง โดยมี
ผู ้ บ ริ ห า ร ระ ดั บ สู ง แล ะ ตั ว แ ท น
ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการหรื อคณะทํางาน โดย
ผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง ต้ อ งมี บ ทบาท
สํา คัญ ในการก ําหนดนโยบายหรื อ
แนวทางในการบริ หารความเสี( ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี( ยงที(
ส่ งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหาย
หรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที(
จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน
และจัดลําดับความสําคัญของปั จจัย
เสี( ยง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สํานักบริ การการศึกษาได้มีการแต่งตั0 งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริ หาร
ความเสี( ย งของสํ า นั ก ซึ( งประกอบด้ว ยผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก บริ การการศึ ก ษา
รองผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก บริ การการศึ ก ษา หั ว หน้ า ฝ่ ายแนะ แนวการศึ ก ษา
หัว หน้า ศู นย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํา ภู มิ ภ าค หัว หน้า ศู น ย์บ ริ ก ารการสอนทาง
ไปรษณี ย ์ หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษา เลขานุการสํานักบริ การการศึกษา เจ้าหนา้ ที(
สํานักงานเลขานุการ

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.8-1(1)
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน และการบริ หารความเสี( ยงของ
สํานักบริ การการศึกษา

สํานักบริ การการศึกษาได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี( ยงที(ส่งผลกระทบหรื อ
สร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที(จะบรรลุเป้ าหมายในการ
บริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี( ยง ดังนี0
- การดําเนินงานที(ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
- จํานวนนักศึกษาลาออกกลางคันเพิ(มขึ0 น
- จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลง
- ขาดการให้บริ การรู ปแบบ One Stop Service
- ขาดความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูลแก่นักศึกษาเนื( องจากขาดข้อมูล หรื อ
ข้อมูลไม่เป็ นปัจจุบนั
- ระบบการจัดการคลังพัสดุยงั ขาดความสมบูรณ์

สบศ. 7.8-2(1)
แผนบริ หารความเสี( ยงและการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
(บสน. 1)
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3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี( ยง
โ ด ย แ ผ น ดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง ก ํ า ห น ด
มาตรการหรื อแผนปฏิ บตั ิ การในการ
สร้ างความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ
บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หาร
้
ความเสี( ยง และการดําเนิ นการแกไข
ลดหรื อป้ องกั นความเสี( ยงที( จะ
่ นรู ปธรรม
เกิดขึ0 นอยางเป็
4. มีการดําเนินการตามแผนบริ หาร
ความเสี( ยง

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
สํานักบริ การการศึกษาได้มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี( ยง โดยแผนดังกล่าว สบศ. 7.8-3(1)
ต้องกําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิ บตั ิ การในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั อ้างงถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 7.8-2(1)
้ ลด หรื อ
บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี( ยง และการดําเนิ นการแกไข
ั
่ นรู ปธรรม
ป้ องกนความเสี
( ยงที(จะเกิดขึ0 นอยางเป็

สํานักบริ การการศึกษาได้มีการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี( ยง ดังนี0
มาตรการที 1
จัดประชุมหน่วยงานภายในสํานักหลังสิ0 นแต่ละไตรมาส เพื(อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปี งบประมาณ 2552 แล้วจัดทํารายงานผล
ํ
การดําเนินงานส่ งกองแผนงานภายในเวลาที(กาหนด
ผลการดําเนินงาน
เมื(อสิ0 นไตรมาสที( 2 (รอบ 6 เดือน) ไตรมาสที( 3 (รอบ 9 เดือน) และ
สบศ. 7.8-4(1)
ไตรมาสที( 4 (รอบ 12 เดือน) สํานักงานเลขานุการไดจ้ ดั ประชุมหัวหน้าศูนย์/ฝ่ าย เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
และเลขานุการสํานักเพื(อพิจารณาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายไตรมาส
- แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2552 ส่ วนที(เป็ นภารกิจพื0นฐาน
งานประจําปี
- โครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- คํารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงานประจําปี งบประมาณ 2552
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4. มี การดํา เนิ นการตามแผนบริ หาร
ความเสี( ยง
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
- โครงการบริ การวิชาการแก่สังคมโดยได้รายงานด้วยวาจาต่อรองอธิ การบดีฝ่ าย
วางแผนและพัฒนา และจัดทําเป็ นเอกสารส่ งกองแผนงานตามเวลาที(ฝ่าย
ํ
วางแผนฯ กาหนด
มาตรการที 2
ั กศึกษาที(ลาออกกลางคัน
พัฒนาระบบบริ การการศึกษาเพื(อช่วยเหลือป้ องกนนั
ผลการดําเนินงาน
ได้จดั กิจกรรมเพื(อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ หลายหลายดังนี0
สบศ. 7.8-4(2)
1) กิจกรรมแนะแนวนัดหมาย
โครงการแนะแนวนัดหมาย
2) กิจกรรมเสริ มสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล สบศ. 7.8-4(3)
โครงการเสริ มสร้างศักยภาพการศึกษาด้วย
ตนเอง
3) จัดทําคู่มือแนะแนววิธีการเรี ยนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล
สบศ. 7.8-4(4)
คู่มือแนะแนววิธีการเรี ยนด้วยตนเอง
ระบบการศึกษาทางไกล
4) จัดทํา Student Km Web
สบศ. 7.8-4(5)
Student KM Web
5) ดําเนินโครงการชมรมนักศึกษาพบอาจารย์ที(ปรึ กษาพฒั นาการเรี ยนให้สาํ เร็ จ สบศ. 7.8-4(6)
บัญชีรายชื(อนักศึกษาที(เข้าร่ วมโครงการ
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4. มีการดําเนินการตามแผนบริ หาร
ความเสี( ยง
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

มาตรการที 3
พัฒนาระบบบริ การการศึกษาเพื(อรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ได้ตาม
เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
่ ่องทางที(หลากหลาย ดังนี0
ได้จดั กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อผานช
1) สื( อสิ( งพิมพ์ เช่น บทความแนะแนวการศึกษา

2) สื( ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์
Web Casting

3) สื( อ VCD, Power Point
4) สื( อบุคคลโดยจัดแนะแนวตามกลุ่มเป้ าหมายในสถานประกอบการ

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.8-4(7)
คําสังให้
( อาจารย์ไปร่ วมกิจกรรม
สบศ. 7.8-4(8)
เอกสารรายงานสรุ ปผลความพึงพอใจ

สบศ. 7.8-4(9)
บทความแนะแนวการศึกษาในสื( อสิ( ง
พิมพ์ต่าง ๆ
สบศ. 7.8-4(910
รายการแนะแนวการศึกษาทาง
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และWeb Casting
สบศ. 7.8-4(11)
VCD แนะแนวการศึกษา
สบศ. 7.8-4(12)
เอกสารการดําเนินการจัดแนะแนว
ตามเป้ าหมายในสถานประกอบการ
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
4. มี การดํา เนิ นการตามแผนบริ หาร มาตรการที 4
ความเสี( ยง
เร่ งรัดการจัดทําระบบการให้บริ การ One Stop Service เพื(อให้สามารถให้
(ต่อ)
บริ การการรับเอกสารการสอน
ผลการดําเนินงาน
ให้ความร่ วมมือแก่หน่วยงานที(รับผิดชอบการจัดทําระบบ One Stop Service
โดยการสนับสนุนข้อมูลสําหรับจัดทําระบบ One Stop Service ได้แก่ ศูนย์บริ การ
การสอนทางไปรษณี ย ์ ให้ขอ้ มูลด้านการจัดส่ ง ฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา ด้านชมรม
นักศึกษา ฝ่ ายแนะแนวการศึกษา กิจกรรมที(จดั บริ การนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั0 งจัดส่ งบุคลากรของหน่วยงาน
ร่ วมเป็ นคณะทํางานการจัดวางระบบและการจัดทําคู่มือการให้บริ การแบบครบวงจร

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.8-4(13)
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะทํางานจัดวางระบบ
การบริ การแบบครบวงจร
สบศ. 7.8-4(14)
File ข้อมูลการจัดส่ งเอกสารการสอน
สบศ. 7.8-4(15)
ฐานข้อมูลชมรมนักศึกษา อาจารย์
ที(ปรึ กษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
กีฬามหาวิทยาลัย และโครงการความ
ร่ วมมือกบั สกอ.
สบศ. 7.8-4(16)
File ข้อมูลทุนการศึกษา
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
4. มี การดํา เนิ นการตามแผนบริ หาร มาตรการที 5
ความเสี( ยง
ร่ วมเร่ งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน งานบริ การนักศึกษา เพื(อใช้
(ต่อ)
กับระบบงานจัดส่ งเอกสารการสอน งานฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ และงานสอนเสริ ม
ผลการดําเนินงาน
ั ่วยงานที(เกี(ยวข้องจัดจ้างบริ ษทั พัฒนาระบบ
สํานักบริ การการศึกษาร่ วมกบหน
สบศ. 7.8-4(17)
ั
สารสนเทศงานทะเบียน เพื(อใช้กบระบบงานการจั
ดส่ งเอกสารการสอน งานฝึ ก
สัญญาจ้างที(ปรึ กษาเพื(อพัฒนาระบบ
ํ งอยูระหว
่
่
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะ และงานสอนเสริ ม ซึ( งกาลั
างการตรวจรั
บงานงวดที( 3 สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริ การ
การศึกษา
สบศ. 7.8-4(18)
บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการเพื(อตรวจ
รับงาน
มาตรการที 6
เร่ งรัดการพัฒนาระบบคลังพัสดุการศึกษา ระบบ Inventory เพื(อเพิ(ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารคลังพัสดุการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักบริ การการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 500,000 บาท เพื(อ สบศ. 7.8-4(19)
จัดจ้างบริ ษทั พัฒนาระบบ Inventory เพื(อใช้ในการบริ หารคลังพัสดุการศึกษา
สัญญาจ้างที(ปรึ กษาในการพัฒนาระบบ
ํ งอยูระหว
่
่
ขณะนี0 กาลั
างการตรวจรั
บงาน
บริ หารร้านหนังสื อและคลังพัสดุการศึกษา
สบศ. 7.8-4(20)
บันทึกประชุมคณะกรรมการเพื(อตรวจรับ
มอบงาน
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการสรุ ปผลการดําเนิ นงานตามแผน
สํานักบริ การการศึกษาได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตามมาตรการ
ํ
้
บริ หารความเสี( ยง ตลอดจนมี การ ที(กาหนดไว้
ในแผนบริ หารความเสี( ยง โดยได้สรุ ปให้เห็นถึงจุดอ่อนที(จะต้องแกไข
กําหนดแนวทางและข้อ เสนอแนะ และได้มีขอ้ เสนอแนะ
ในการปรั บ ปรุ ง แผนบริ ห ารความ
เสี( ยงต่อมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.8-5(1)
แผนบริ หารความเสี( ยงและการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
(บสน. 2)

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 7.9 ระดับความสํ าเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี%และเป้ าหมายของระดับองค์ กรส่ ู ระดับบุคคล (สกอ. 7.9)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบงานได้มีการ
ในการประเมินผลภายในสถาบัน
กําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2552
ระดับ มหาวิ ทยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช โดยจัด ให้มีการจัด ทํา ค าํ รั บรองและการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี 2552 และลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจํ า ปี งบประมาณ 2552 ทั0 งระดั บ ผู ้ บ ริ หารและระดั บ หน่ วยงานของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ดังนี0
่
1) คํารับรองฯ ระหวางรองอธิ
การบดีต่อเลขาธิ การ สกอ.
่
2) คํารับรองฯ ระหวางรองอธิ
การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดีต่ออธิ การบดี
3) คํารั บรองฯ ระหว่างหน่ วยงานระดับสาขาวิ ชา สํานัก สถาบัน กอง และ
ํ บั
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ต่อรองอธิ การบดีที(กาก
ทั0 งนี0 เพื(อมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิW ในการดําเนิ นงานตามพันธกิจและการบริ หาร
จัดการของมหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ราชโดยรวมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ยิ( ง ขึ0 น แ ล ะ เ พื( อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชทุ ก ระดับ ได้ต ระหนัก ถึ ง ผลสํ า เร็ จ จากก ารปฏิ บัติ ง านและ
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานตามแผนงานและแผนเงินของแต่ละหน่วยงาน (Output)
และคํานึ งถึงผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที(เกิดจาก
ผลสําเร็ จในระดับหน่ วยงาน จึ งได้ถ่ายทอดตัวชี0 วัดของอธิ การบดี ลงสู่ ผูบ้ ริ หารใน
ระดับรองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดี และจากรองอธิ การบดีลงสู่ ผูบ้ ริ หาร

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ./ ศปศ. 7.9-1 (1)
่
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ระหวาง
ั
อธิ การบดีกบเลขาธิ
การ สกอ.
มสธ. 7.9-1 (2)
่ ารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
ตัวอยางคํ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการต่ออธิ การบดี
มสธ. / สส. 7.9-1 (3)
่ ารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
ตัวอยางคํ
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ต่อรองอธิ การบดี
ฝ่ ายวิชาการ
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่
ํ บดู
ั แล
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
หน่วยงานที(อยูภายใต้
การกาก
ในการประเมินผลภายในสถาบัน
 สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
(ต่อ)
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี%ในส่ วนของสํ านัก
ํ
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดยได้กาหนดแนวทางการดํ
าเนิ นการ
ํ
ั นธกิจของหน่วยงาน
ในการประเมินผลภายในโดยได้กาหนดตั
วชี0 วัดที(สอดคล้องกบพั
คํานึ งถึงผลสําเร็ จของการปฏิ บตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพการการดําเนิ นงานตามแผนงาน
และแผนเงิ นของสํานักและได้มอบหมายให้ศูนย์/ฝ่ ายต่าง ๆ ซึ( งเป็ นหน่วยงานภายใน
สํ า นัก รั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น การ พร้ อ มกับได้ก ําหนดให้ มี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานของตัวชี0วัดต่าง ๆ ต่อผูบ้ ริ หารสํานัก
2. มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ได้ก ําหนดแผนการ
ติดตามประเมินผล ดังนี0
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย โดยศู น ย์ป ระสานงานการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ( งได้รั บ
้
มอบหมายให้เป็ นหน่ วยงานหลักในการติ ดตามและรายงานความกาวหน้
าของการ
้
ปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี ซึ( งต้องมีการรายงานความกาวหน้
าเป็ นระยะ
รอบ 6, 9 และ 12 เดื อน เพื(อนําเสนอต่อ Audit Committee และสภามหาวิทยาลัย
ก่อนเสนอสํานักงาน ก.พ.ร.
ระดับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานซึ( งได้รับมอบหมายให้เป็ นหน่วยงานหลักในการ
้
ติ ดตามและรายงานความกาวหน้
าของการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี
้
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ( งต้องมีการรายงานความกาวหน้
าเป็ น

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.9-1(4)
คํารับรองปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ 2552 สํานักบริ การการศึกษา
สบศ. 7.9-1(5)
รายงานความก้าวหน้า การดําเนิ นงานของ
สํานักบริ การการศึกษารอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (1)
้
รายงานความกาวหน้
าผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 6 เดือน ต่อ Audit Committee
มสธ. / ศปศ. 7.9-2 (2)
้
รายงานความกาวหน้
าผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 12 เดือน
ต่อสภามหาวิทยาลัย
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2. มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน ระยะ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพื(อนําเสนอต่อ Audit Committee และสภา
้
(ต่อ)
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้ผบู ้ ริ หารหน่วยงานต้องนําเสนอรายงานความกาวหน้
า
ํ บดู
ั แล
ด้วยตนเองต่ออธิ การบดีและรองอธิ การบดีที(กาก

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.9-2 (3)
บันทึก ที( ศธ 0522.01(03)/ว 337 ลงวันที( 26
มีนาคม 2552 เรื( อง ขอเชิญประชุมและ
เตรี ยมความพร้อม การรายงาน
้
ความกาวหน้
าการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ 2552 ระดับหน่วยงาน
มสธ. / กผ. 7.9-2 (4)
บันทึก ที( ศธ 0522.01(03)/ว 38 วันที( 21
เมษายน 2552 เรื( อง การนําเสนอรายงานผล
้
ความกาวหน้
าการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับหน่วยงาน
(รอบ 6 เดือน)
มสธ. / กผ. 7.9-2 (5)
บันทึก ที( ศธ 0522.01(03)/ว 63 วันที( 3
กรกฎาคม 2552 เรื( อง การนําเสนอรายงาน
้
ผลความกาวหน้
าการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับ
หน่วยงาน รอบ 9 เดือน
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2. มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน
(ต่อ)
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รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.9-2 (6)
บันทึก ที( ศธ 0522.01(03)/ว 84 วันที( 4
กันยายน 2552 เรื( อง การนําเสนอรายงาน
สรุ ปผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับหน่วยงาน
รอบ 12 เดือน
มสธ. / กผ. 7.9-2(7) บันทึกที( ศธ
0522.01(03) / 1250 ลงวันที( 11 พฤศจิกายน
2552 เรื( อง รายงานประเมินผลแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

 สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี%ในส่ วนของสํ านัก
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดยมีแผนการติดตามประเมิน ดังนี0
1. กําหนดรายงานความก้าวหน้าการดําเนิ นงานของหน่ วยงานรอบ 6 เดื อน 9 สบศ. 7.9-2(8)
เดือน และ 12 เดือน ต่อผูบ้ ริ หารหลังเสร็ จสิ0 นการดําเนินงานแต่ระรอบ
อ้างถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 7.9-1(5)
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2. มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
2. กําหนดรายงานผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมโครงการทุกสิ0 นเดือนแจ้ง สบศ. 7.9-2(9)
ให้ผบู ้ ริ หารและศูนย์/ฝ่ ายทราบ
รายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือน
ปี งบประมาณ 2552
้
3. กําหนดให้ทุกหน่วยงานภายในสํานักรายงานความกาวหน้
าการดําเนินงาน สบศ. 7.9-2(10)
ในการประชุมผูบ้ ริ หารสํานักซึ( งกําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั0 ง
ตัวอย่างวาระการประชุมผูบ้ ริ หารสํานัก
บริ การการศึกษา
4. จัดทําปฏิ ทินการดําเนิ นการเพื( อรายงานความก้าวหน้าการดํา เนิ นงานตาม สบศ. 7.9-2(11)
แผนปฏิบตั ิการประจําปี แจ้งให้ศูนย์/ฝ่ าย ทราบเพื(อให้สามารถเตรี ยมการเรื( อง บันทึกแจ้งปฏิทินการดําเนินการเพื(อรายงาน
้
ั าหนดเวลา
ํ
การรายงานความกาวหน้
าการดําเนิ นงานได้ล่วงหน้าและทันกบก
้
ความกาวหน้
าการดําเนินงานตาม
ที(ตอ้ งรายงานต่อฝ่ ายวางแผน
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2552

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี0 และเป้ าหมาย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมี การกําหนดตัวบ่ งชี0 และค่าเป้ าหมายของการ มสธ. 7.9-3 (1)
ตามพันธกิ จและยุท ธศาสตร์ ข อง ดําเนิ นงานตามพันธกิ จและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนปฏิ บตั ิ ราชการ อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 7.9-1(2) ถึง
สถาบัน
ประจําปี และถ่ายทอดตัวบ่ งชี0 ต่างๆ ลงสู่ หน่ วยงานที( เกี( ยวข้อง ซึ( งปรากฏอยู่ในคํา 7.9-1(4)
รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการ ระหว่ างผูบ้ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย กับผูบ้ ริ หารในระดับ
หน่วยงาน
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี0 และเป้ าหมาย
 สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ตามพันธกิ จและยุท ธศาสตร์ ข อง ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี%ในส่ วนของสํ านัก
สถาบัน
ํ
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดยได้กาหนดั
วบ่งชี0 และเป้ าหมายการ
(ต่อ)
ดําเนินงานครอบคลุมครบทุกพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสํานัก ดังนี0
1. พัน ธกิ จบริ การแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ แก่ นัก ศึ ก ษาและผูส้ นใจ :
กําหนดตัวชี0 วัด 11 ตัวชี0 วัด
2. พันธกิจบริ การสอนเสริ มและฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะแก่นักศึกษาที(ลงทะเบียน
เรี ยน : กําหนดตัวชี0 วดั 2 ตัวชี0วัด
3. พันธกิจบริ การสื( อการสอนแก่นักศึกษาและหน่วยงานความร่ วมมือ : กําหนด
ตัวชี0วัด 1 ตัวชี0 วัด
4. การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา : กําหนดตัวชี0 วัด 5
ตัวชี0วัด
4. มี การจัดทํา Strategy Map ของ
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. ทําการทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่ วยงานในระดั บ คณะหรื อ และจัดทํา Strategy Map ของระดับมหาวิทยาลัย และกาหนดให้
ํ
ทุกหน่วยงานจัดทํา
ํ
เที ยบเท่า โดยกาหนดเป้
าประสงค์ คํา รั บ รองฯ โดยมี ก ารทบทวน ยื น ยัน วิ สั ย ทัศ น์ และประเด็ น ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ข อง
ของแต่ ละประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที( หน่ วยงาน แล้วจัดทํา Strategy Map ของแต่ละหน่ วยงาน โดยกาหนดเป้
ํ
าประสงค์
เ กี( ย ว ข้ อ ง กั บ ห น่ ว ย ง า น และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห น่ วยงานให้ เ ชื( อ มโยงกับเป้ าประสงค์ แ ละประเด็ น
ให้เ ชื( อ มโยงกับเป้ าประสงค์แ ละ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.9-3(2)
เอกสารสรุ ปตัวชี0วัดตามภารกิจพื0นฐานงาน
ประจําและสนับสนุ นยุทธศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2552 สํานักบริ การการศึกษา
สบศ. 7.9-3(3)
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการ
ประจํา งบประมาณ 2552สํ า นั ก บริ การ
การศึกษา
มสธ. / กผ. 7.9-4 (1)
แผนที(ยทุ ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มสธ. / ศปศ. 7.9-4 (2)
่
ตัวอยางแผนที
(ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
ั ณภาพ
ของศูนย์ประสานงานการประกนคุ
การศึกษา
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4. มี การจัดทํา Strategy Map ของ
หน่ วยงานในระดั บ คณะหรื อ
ํ
เที ยบเท่า โดยกาหนดเป้
าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที(
เ กี( ย ว ข้ อ ง กั บ ห น่ ว ย ง า น
ให้เ ชื( อ มโยงกับเป้ าประสงค์แ ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วย ทําการทบทวน
ยืนยันวิสยั ทัศน์ และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน แล้วจัดทํา Strategy Map ของ
ํ
แต่ละหน่วยงาน โดยกาหนดเป้
าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที(
ั าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เชื(อมโยงกบเป้
 สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
บริ การการศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยได้จดั ทํา Strategy Map โดยได้
กําหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และแผนงานโครงการครอ บคลุ ม และ
ั นธกิจของสํานัก อีกทั0 งมีความเชื( อมโยงกบประเด็
ั
สอดคล้องกบพั
นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.9-4(3)
แผนที(ยทุ ธศาสตร์สาํ นักบริ การการศึกษา
(พ.ศ. 2552-2556)
สบศ. 7.9-4(4)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2552-2556)
สํานักบริ การการศึกษา
สบศ. 7.9-4(5)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2552-2556)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สบศ. 7.9-4(6)
เอกสารการวิ เ คราะห์ ค วามเชื( อ มโยงของ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี ของสํ า นั ก
ั
บริ การการศึ กษา กบแผนยุ
ทธศาสตร์ ระยะ
5 ปี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการจัดทํา Strategy Map ของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึ กษา มหาวิ ท ยาลัย ในระยะ 5 ปี (2552-2556) เพื( อ เป็ นกรอบในก ารดํา เนิ น งาน ใน
ั
ในระดับคณะหรื อเทียบเท่า
ขณะเดี ยวกนมหาวิ
ทยาลัยมีการ Rolling Plan เป็ นประจําทุกปี ซึ( งจะมีการทบทวน
(ต่อ)
วิ สั ย ทัศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ ระดับ มหาวิ ท ยาลัย นอกจากนี0 ยัง ได้มี ก ารเวี ย นแจ้ง ให้
หน่ วยงานต่างๆ พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
ั
หน่วยงานให้สอดคล้องกบมหาวิ
ทยาลัยด้วย
สํ านักบริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการดังนี%
ั ณภาพการศึกษา เมื(อวันที( 20 เมษายน
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกนคุ
2552 ซึ( งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสํ
ํ
านัก
บริ การการศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา หัวหน้าศูนย์/ฝ่ าย/
เลขานุการสํานัก หัวหน้างานบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิและบุคลากรตําแหน่ง ชํานาญ
การ พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ และได้มีมติเห็นว่าข้อความวิสัยทัศน์ที(ใช้อยู่ยังคงเหมาะสมจึง
ให้คงข้อความเดิมไว้ สําหรับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเห็น
ควรให้มีการปรับข้อความให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที(และการดําเนินงาน
ของสํานักในปัจจุบนั
2. กลุ่ มงานแผนยุทธศาสตร์ ไ ด้พิ จารณาทบทวนปรั บแผนยุทธศาสตร์ ร ะย ะ
5 ปี (2552-2556) เสนอที( ประชุ มผูบ้ ริ หารสํานักพิจารณา แล้วส่ งให้กอง
แผนงานเพื(อเป็ นการยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / กผ. 7.9-5 (1)
แบบเวียนแจ้งการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ

สบศ. 7.9-5(2)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ั ณภาพการศึกษา ครั0 งที( 1/2552
ประกนคุ
วันที( 23 กุมภาพันธ์ 2552
สบศ. 7.9-5(3)
บันทึกแจ้งมติคณะกรรมการ สํานักบริ การ
การศึกษา ครั0งที( 1/2552

สบศ. 7.9-5(4)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
สบศ. 7.9-4(4)
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5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึ กษา
ในระดับคณะหรื อเทียบเท่า
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 7.9-5(5)
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
ฉบับปรับปรุ ง 10 พฤศจิกายน 2551
สบศ. 7.9-5(6)
รายงานการประชุมผูบ้ ริ หารสํานัก
ครั0งที( 6/2552
6. มี ร ะบบในการติ ดตามผลการ
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. / ศปศ. 7.9-6 (1)
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ชี0 แ ล ะ จัด ให้ มี ร ะบบในการติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามตัว ชี0 วัด และเป้ าหมายตาม อ้างถึงเอกสารหมายเลข
เ ป้ า ห มา ย ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ข อ ง คํารั บรองฯ ของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดื อน รอบ 9 เดื อน และ รอบ 12 เดื อน 7.9-2(1) – 7.9-2(2)
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ
้
บันทึ กลงใน SAR Card สรุ ปเพื(อให้ทราบความกาวหน้
าในการปฏิ บตั ิ ราชการของ
มหาวิทยาลัย
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วย มีระบบใน
การติดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวชี0 วัด และเป้ าหมายตามคํารับรองฯ ของระดับหน่วยงาน
้
โดยการรายงานความกาวหน้
าผลการดําเนิ นงาน รอบ 6 เดื อน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12
ํ
เดือน ต่อกองแผนงาน ตามระยะเวลาที(กาหนด
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6. มี ระ บบ ในการ ติ ด ตามผล กา ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ชี0 แ ล ะ
เ ป้ า ห ม า ย ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ข อ ง
ผูบ้ ริ หารระดับ ต่าง ๆ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 สํ านักบริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนี%
ํ
1. ในการประชุ มผูบ้ ริ หารสํา นัก ซึ( งกาหนดประชุ
มเดื อนละประมาณ 1 ครั0 ง
จัดให้มีวาระการรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานสํานักงานเลขานุการ
้
และศูนย์/ฝ่ ายต่าง ๆ เพื(อให้ได้มีการรายงานความกาวหน้
าปั ญหา-อุปสรรค
ํ
หรื อผลสําเร็ จ การดําเนิ นงานในกิ จกรรมต่าง ๆ ซึ( งได้กาหนดตั
วบ่ งชี0 และ
เป้ าหมายไว้
2. เมื(อเสร็ จสิ0 นการดําเนินงานระยะ 6,9 และ 12 เดือน สํานักงานเลขานุการและ
และศู น ย์ / ฝ่ ายจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานเสนอผู ้บ ริ ห ารระดั บ
ผูอ้ ํา นวยการ รองผู ้อ าํ นวยการ และหั ว หน้า ศู น ย์/ ฝ่ าย พิ จ ารณาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ถกู ต้องและเหมาะสม
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี0 และเป้ าหมายตามคํารับรองฯ ของ
่
ํ
สํานัก เสนอมหาวิทยาลัยผานกองแผนงานตามก
าหนดเวลาของมหาวิ
ทยาลัย

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.9-6(2)
่
ตัวอยางวาระการประชุ
มผูบ้ ริ หารสํานัก
พร้อมรายงานการประชุมผูบ้ ริ หารสํานัก
สบศ. 7.9-6(3)
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี0 และ
เป้ าหมายตามคํารับรอง
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7. มี ก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาทํา
ตามตัว บ่ งชี0 และเป้ าหมายตามคํา การวิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัว ชี0 วัด และเป้ าหมายตามคํา
รับรอง
รับรองฯ ในรอบ 6 เดื อน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดื อน บันทึกลงใน SAR Card
และในรอบ 12 เดื อนได้จัด ทํารายงานสรุ ปผลการประเมิ นผลกา รดําเนิ นงานตาม
ตัวชี0 วัด และเป้ าหมายตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อ
Audit Committee สภามหาวิทยาลัย และ สํานักงาน ก.พ.ร. ตามลําดับ
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วย ทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี0 วัดและเป้ าหมาย คํารับรองฯ รอบ 12 เดือน เสนอต่อ
ผูบ้ ังคับบัญ ชาหน่ วยงาน และส่ งกองแผนงาน เพื( อ สรุ ปผลการปฏิ บัติ ร าชการต่ อ
ผูบ้ ริ หารตามลําดับต่อไป
 สํ านั ก บริ ก ารการศึ ก ษามี ก ารประเมิ นผลการดํา เนิ น การตามตัว บ่ งชี% และ
เป้ าหมายตามคํารับรอง โดยในปี งบประมาณ 2552 มีผลการประเมินความสํ าเร็ จของ
ผลการดําเนินงานร้ อยละ 98.52 ซึงจําแนกเป็ น
1. ภารกิ จพื0 นฐานงานประจําและสนับสนุ นยุทธศาสตร์ มีตวั บ่ งชี0 17 ตัวบ่ งชี0
มีผลการดําเนินงานสําเร็ จร้อยละ 98.09
2. โครงการยุทธศาสตร์ มีตวั ชี0 วัด 5 ตัวบ่งชี0 มีผลการดําเนิ นงานสําเร็ จร้อยละ
100 รวมจํา นวนตัว บ่ งชี0 ตามแผนทั0 งหมด 2 ตัว บ่ งชี0 ดํา เนิ น การบรรลุ
18 ตัวบ่งชี0

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. / ศปศ. 7.9-7 (1)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข
7.9-2 (1) และ 7.9-2 (2)
มสธ. / กผ. 7.9-7 (2)
ตารางสรุ ปผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552

สบศ. 7.9-7(3)
เ อ กส า ร ส รุ ป ผ ล กา ร ดํ า เ นิ นง า นต า ม
แผนปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ระดับหน่วยงาน
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8. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ผลการ
ระดับมหาวิทยาลัย : มสธ. โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษานํา
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ไ ป ผลการประเมินผลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารที( รับผิดชอบตวั ชี0 วัดตามคํารับรองการ
เชื( อ มโย ง กั บ ระ บ บ การ ส ร้ า ง ปฏิ บตั ิ ราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร.ไปเชื( อมโยงกบระบบการสร้
ั
างแรงจูงใจ โดย
แรงจูงใจ
กําหนดแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลที(ได้รับจาก สํานกั งาน ก.พ.ร. กระจายลง
ํ บดู
ั แลของผูบ้ ริ หารของแต่ละฝ่ าย
สู่ หน่วยงานภายใต้การกาก
ระดับหน่ วยงาน : สาขาวิชา สํานัก สถาบัน และกอง/ ศูนย์ /งาน /หน่วยนําผลการ
ั
ประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื(อมโยงกบระบบการสร้
างแรงจูงใจ ด้วย
ั วชี0 วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
การกระจายเงินรางวัลลงสู่ ระดับบุคคลที(เกี(ยวข้องกบตั
ํ
ราชการที(กาหนด

รายการเอกสารอ้ างอิง
เนื"องจากกิจกรรมตามผลการดําเนินงานข้ อ 8
เป็ นกิจกรรมที" ดาํ เนินงานเป็ นประจําทุกปี แต่
ในงบประมาณ 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. เลื"อน
ปฏิ ทินการดําเนินงาน และยังไม่ ได้ Site Visit
ผลการปฏิ บัติราชการตามคํารั บรองฯ รอบ 12
เดือน รวมทั<ง ยังไม่ ได้ จัดสรร Bonus ประจําปี
2552 ให้ แก่ มหาวิทยาลัย ดังนั<น เพื"อให้ ทันต่ อ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จึ งใช้
เอกสารอ้ างอิงประจําปี การศึกษา 2551 แทน
ดังต่ อไปนี <

มสธ. / ศปศ. 7.9-8 (1)
ํ
รายงานการประชุมคณะทํางานกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 ครั0 งที( 2 / 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
8. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ผลการ
 สํ า นั ก บริ ก ารการศึ ก ษามี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ไ ป ผู้ บริหารไปเชือมโยงกับระบบการสร้ างแรงจูงใจ ดังนี%
เชื( อ มโย ง กั บ ระ บ บ การ ส ร้ า ง
1. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ และศูนย์/
แรงจูงใจ
ั
ฝ่ าย ไปเชื(อมโยงกบการสร้
างแรงจูงใจ โดยนําไปประกอบการพิจารณาเลื(อน
(ต่อ)
ขั0 นเงินเดือนขั0 นพิเศษ
2. ผูบ้ ริ หารสํานักพิ จารณาเห็ นถึ งความร่ วมมื อร่ วมใจของบุ คลากรทุ กระดับ
ทั0งที( เ ป็ นข้า ราชการ พนักงาน ลูกจ้า งประจํา และลูกจ้า งชั(วคราวที( มีส่ วน
สํา คัญ ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น งานของหน่ วยงานประสบผลสํา เร็ จ ตามผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย จึงได้เห็นชอบให้จดั สรรเงินอุดหนุนวิจยั จากแหล่ง
ทุนภายนอกของสํานัก จํานวน 100,000.-บาท สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัด สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านให้กับบุ ค ลากรทั0 งข้า ราชการ พนัก งาน
ลูกจ้า งประจํา และลูกจ้า งชั(วคราว ทํา ให้บุค ลากรดังกล่ าวได้มีโ อกาสได้
่ วนหน้า
พัฒนาอยางถ้

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 7.9-8(2)
การสั ม ภาษณ์ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก บริ การ
การศึ กษา รองผูอ้ าํ นวยการสํา นักบริ การ
การศึ ก ษา เกี( ยวกับการพิ จ ารณาความดี
ความชอบแก่บุคลากร
สบศ. 7.9-8(3)
รายงานการประชุ มผูบ้ ริ หารสํานักบริ การ
การศึกษา ครั0 งที( 9/2552
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 - 7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย

ครบ 8 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

ครบ 8 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 7.9.2 ร้ อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีได้ รับการพัฒนาความร้ ู และทักษะในวิชาชีพทั%งในประเทศและต่ างประเทศ (สมศ. 5.11)
วิธีการคํานวณ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที(ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชีพทั0 งในประเทศและต่างประเทศในปี งบประมาณนั0 น
X 100
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปี งบประมาณนั0 น (ทั0 งที(ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

มากกว่าหรื อเท่ากบั
ร้อยละ70

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
40
55

X100 = ร้อยละ 72.73

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

ร้อยละ 1 - 44

ร้อยละ 45 - 69

3 คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากบั
ร้อยละ70
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ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552
ค่าเป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 70
ร้อยละ 72.73

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายการเอกสารอ้ างอิง
ั
สบศ. 7.9.2(1) สถิติการเข้ารับการอบรมหลักสูตร่ าง ๆ ของบุคลากรสํานักบริ การการศึกษา ตั0 งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กนยายน
2552
ั
สบศ. 7.9.2(2) หนังสื อส่ งรายชื(อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ตั0 งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กนยายน
2552
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องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี%ที 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกการประกัน
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุ ณภาพ
ั
ั ณภาพการศึ กษา
คุณภาพการศึกษาภายในที(เหมาะสม การศึ กษา เป็ นหน่ วยงานกลางที( ดาํ เนิ นงานเกี( ยวกบการประก
นคุ
ํ
ั ณภาพการศึ กษาภายใน
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
ภายในกาหนดให้
มีการวางระบบและกลไกการประกนคุ
่ ่อเนื(อง ดังนี0
อยางต
1. มี ค ณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ระดับ
สาขาวิ ช า และระดับ สํา นัก/ สถาบัน ทํา หน้า ที( ในการวางนโย บาย แนว
ํ บั ควบคุม ดูแล ในการประกนคุ
ั ณภาพการศึกษา
ทางการดําเนินงาน กาก
2. มี คู่ มื อ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํา ปี การศึ ก ษา 2552 ของ
มหาวิ ทยาลัย ซึ( งใช้กับทุ กหน่ วยงานในมหาวิ ทยาลัย รวมทั0 งสํา นัก งาน
อธิ การบดี
ั ณภาพในทุกองค์ประกอบและ
3. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการประกนคุ
ทุกตัวบ่งชี0
4. มีการบูรณาการตัวบ่งชี0 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ ก.พ.ร. เข้าด้วยกนั รวมทั0 ง ยังเพิ( มเติ มตัวบ่ งชี0 อัตลักษณ์ ที(
สะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบเปิ ดทางไกลซึ( งสามารถรองรับการประกนั
่
คุณภาพการศึกษาทั0งภายในและภายนอกได้อยางเหมาะสม

รายการเอกสารอ้ างอิง

มสธ. 9.1-1(1)
ั ณภาพ
คําสั(งแต่งตั0 งคณะกรรมการประกนคุ
การศึ ก ษา ระดั บ มหาวิ ท ยาลัย / ระดั บ
สาขาวิชา / ระดับสํานัก / ระดับสถาบัน
มสธ. 9.1-1(2)
คู่ มื อ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจําปี
การศึกษา 2552
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกการประกัน
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษาภายในที(เหมาะสม
ใช้ 10 องค์ประกอบ ตามแนวทาง สกอ. และเพิ(มเติมตัวบ่งชี0 สมศ. ก.พ.ร.
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
และตัวบ่งชี0 อัตลักษณ์ รวมทั0 งสิ0 น 57 ตัวบ่งชี0
(ต่อ)
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ใช้ 8 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี0
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํ านัก/สถาบัน
ใช้ 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี0
ยกเว้น บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพิ(มบางองค์ประกอบตามภารกิจที(เกี(ยวข้อง
สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ระบบคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน และ
ํ
่านํ0 าหนัก (คือ ทุกตัวบ่งชี0 มีน0 าหนั
ั ( ง)และแบ่งตัวบ่งชี0 ออกเป็ น
ไม่กาหนดค
ํ กเท่ากบหนึ
ํ
3 กลุ่ม คือ ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั0 งนี0 ได้มีการกาหนดให้
ต0 งค
ั ่า
เป้ าหมายของตัวบ่งชี0 ทุกตัวไว้ที(เกณฑ์ข0 นต้
ั นของคะแนนระดับ 3
ํ
ั ณภาพการศึกษาประจําปี และเวียนแจ้ง
1. มีการกาหนดปฏิ
ทินการประกนคุ
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบตั ิ
ั ณภาพการศึกษาของ
2. มีการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดทํารายงานการประกนคุ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกนั
3. มีการประชุมชี0 แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเพื(อการดําเนินงานการประกนั
่ ่อเนื(องเป็ นประจํา
คุณภาพการศึกษาอยางต
4. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
ั
/ หน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกนในทุ
กปี การศึกษา
5. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปี

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-1(3)
ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั นคุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมธิ ราช ประจําปี การศึกษา 2552
มสธ.9.1-1(4)
หนั ง สื อ ศธ.0522.13/ว16 ลงวัน ที( 10
กุมภาพันธ์ 2553 เรื( อง การประชุ มเตรี ย ม
คว า มพ ร้ อ มเ พื( อ กา ร ป ระ กั นคุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2552 และการ
รั บฟั งความเห็ นการเลื อกกลุ่ มสถาบันเพื( อ
รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก รอบสาม
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เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ร ะ บ บ แ ล ะ กล ไ กกา ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายในที(เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. การศึกษา
ั ณภาพการศึ กษาระหว่างกรรมการ
7. มี การแลกเปลี( ยนเรี ยนรู ้ การประกนคุ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื(อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกนั
8. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
ั
/ หน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกนในทุ
กปี การศึกษา
9. มี การตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของทุ กหน่ วยงานในทุ กปี
การศึกษา
ั ณภาพการศึ กษาระหว่างกรรมการ
10. มี การแลกเปลี( ยนเรี ยนรู ้ การประกนคุ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื(อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกนั
ั ณภาพการศึ กษาภายในที(
11. มี การนําหน่ วยงานที( เป็ นต้นแบบการประกนคุ
ั กหน่วยงาน
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้กบทุ
ั ณภาพการศึกษาระหวางสถาบั
่
12. มีการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้การประกนคุ
น

รายการเอกสารอ้ างอิง

(เนื"องจากกิจกรรมตามผลการดําเนิ นงานข้ อ
8 – 12 เป็ นกิจกรรมที" ดาํ เนิ นงานเป็ นประจํา
ทุ กปี ซึ" ง ผ ล กา ร ดํ า เ นิ นง า นป ร ะ จํ า ปี
การศึกษา 2552 กําหนดเริ" มดําเนิ นการตั<งแต่
ปลายเดื อ นมิ ถุ น ายนเป็ นต้ นไป ดั ง นั< น
เพื" อให้ ทันต่ อการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง จึ งใช้ เอกสารอ้ างอิ งประจํ า ปี
การศึกษา 2551 แทน ดังรายการข้ างล่ างนี)<
มสธ. 9.1-1(5)
การปฐมนิ เ ทศกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
กา ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ส า ข า วิ ช า /
หน่ วยงานสนับ สนุ น ประจํา ปี การศึ ก ษา
2551
มสธ. 9.1-1(6)
การสั ม มนาแลกเปลี( ย นเรี ยนรู ้ ผ ลการ
ประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2551
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. มี ร ะ บ บ แ ล ะ กล ไ กกา ร ป ร ะ กั น
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
คุณภาพการศึกษาภายในที(เหมาะสม ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
บริ การการศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยมีระบบและกลไกการประกนั
(ต่อ)
คุณภาพการศึกษาภายในที(เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน ดังนี0
1. มี ก ารกําหนดองค์ป ระกอบคณะบุ ค คลในการดํา เนิ น งานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ดังนี0
1.1 คณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า หน่ วยงาน
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสํานักและผูบ้ ริ หารระดับเลขานุการ
สํา นักและหัว หน้า ศู นย์/ ฝ่ าย อี กทั0 งก ําหนดให้มี ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จาก
ภายนอกสํ า นั ก และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ในโครงสร้ า ง
คณะกรรมการเพื(อให้เกิดการมีส่ วนร่ วมจากหน่วยงานภายนอก
ั ณภาพการศึกษาสํานักบริ การการศึกษา
1.2 คณะอนุกรรมการประกนคุ
ทํา หน้า ที( ด ํา เนิ น การจัด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเอง และกา ร
ั ณภาพการศึ กษาของสํานัก โดยประกอบด้วย
ดําเนิ นงานประกนคุ
บุคลากรจากศูนย์/ฝ่ าย สํานักงานเลขานุการ ระดับหัวหน้าศูนย์/ฝ่ าย
เลขานุการสํานัก หัวหน้างาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน และชํานาญการ โดยยึด
หลักการมีส่ วนร่ วมจากบุคลากรในทุกศูนย์/ฝ่ าย
ั ณภาพการศึกษา ทําหน้าที(เหมือนฝ่ ายเลขานุการ
1.3 คณะทํางานประกนคุ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้างต้น โดยคณะทํางาน
ดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากรจากศูนย์/ฝ่ าย ต่าง ๆ

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ. 9.1-1(7)
ั ณภาพ
คําสั(งแต่งตั0 งคณะกรรมการประกนคุ
การศึกษาระดับสํานัก

สบศ. 9.1-1(8)
คํา สั( งแต่ งตั0 งคณะอนุ ก รรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน

สบศ. 9.1-1(9)
คํา สั( งสํ า นัก บริ การการศึ กษา เรื( อง แต่ งตั0 ง
คณะทํางานพัฒนาการดําเนิ นงานของสํานัก
บริ การการศึกษา 9 กิจกรรม
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1. มี ร ะ บ บ แ ล ะ กล ไ กกา ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายในที(เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
ั ณภาพที(สะท้อนการดําเนินงานตาม
2. มีการกําหนดตัวชี0 วัดการประกนคุ
สบศ. 9.1-1(10)
ภารกิ จการสนับสนุ นบริ การการศึ กษาในระบบการศึ กษาทางไกล โดย รายชื(อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี0 /เกณฑ์
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ /17 ตัวบ่งชี0
ั ณภาพ
มาตรฐาน สําหรับการประกนคุ
การศึกษาภายในสํานักบริ การการศึกษา
ประจําปี 2551
2. มีการกําหนดนโยบายและให้
มี ก ารกําหนดนโยบายและให้ ค วามสํ า คัญ เรื( องการประกันคุ ณ ภาพจาก มสธ. 9.1-2 (1)
ความสําคัญเรื( องการประกันคุณภาพ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่ วนร่ วม ระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชวา่
จากคณะกรรมการระดับนโยบาย
จากภาคีท0 งภายในและภายนอกสถาบั
ั
น ดังนี0
ั ณภาพการศึกษา พ.ศ.
ด้วย การประกนคุ
ั ณภาพการศึกษา ซึ( งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 2550
และผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของสถาบัน
1. มีคณะกรรมการประกนคุ
ภายใต้การมีส่ วนร่ วมจากภาคีท0 งั
ทั0 งภายในและภายนอก ทํา หน้า ที( ก ํากับดู แ ลด้า นการประกันคุ ณ ภาพ มสธ. 9.1-2 (2)
ภายในและภายนอกสถาบัน
การศึกษา ทั0 งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-1(2)
2. ในการตรวจประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํา ปี ของทุ ก หน่ วยงาน มสธ. 9.1-2 (3)
มหาวิทยาลัยได้มีการเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอกเข้ามามี ส่ วนร่ วมใน คําสังแต
( ่งตั0 งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การตรวจประเมินทุกครั0 ง
การศึกษาภายใน
ํ
ั ณภาพภายในที( มสธ. 9.1-2 (4)
3. มีการกาหนดตั
วบ่งชี0 “ระดับความสําเร็ จของการประกนคุ
ก่ อให้เ กิ ดการพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื( อง” ไว้ในคํา รั บรองการปฏิ บัติ คําอธิ บายตัวชี0 วัด (บังคับ) ในคํารับรองการ
ราชการของหน่วยงานในมิติที( 4
ปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2553
ํ
4. มี การกาหนดตั
วบ่ งชี0 “ระดับคะแนนเฉลี( ย ผลการประเมิ นการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายใน” ไว้ในคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการในมิติที( 4
ของทุกหน่วยงาน
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2. มี ก า ร กํ า ห น ด นโ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญเรื( องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับ นโยบาย
และผู ้บ ริ หารสู ง สุ ดของสถาบั น
ภายใต้ก ารมี ส่ วนร่ วมจากภาคี ท0 ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
ํ
บริ ก ารการศึ ก ษาได้ มีการดําเนิ นการตามเกณฑ์ โดยมี การกาหนดนโยบายและ
ให้ค วามสํา คัญเรื( อ งการประกันคุ ณ ภาพจากคณะกรรมการระดับ นโยบายและ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ของสถาบัน ภายใต้การมี ส่ วนร่ วมจากหน่ วยงานทั0 งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ดังนี0
ั ณภาพการศึ กษา โดยแม้มี สบศ. 9.1-2(5)
1. สํานักให้ความสําคัญกับงานด้านการประกนคุ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานและคณะกรรมการ อ้างถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 9.1-1(9)
ั ณภาพการศึ กษาของสํานักแล้ว แต่เพื(อให้มีทีมงานที( เป็ นเหมือน
ประกนคุ
ั
หน่ วยเลขานุ การให้กบคณะกรรมการและคณะอนุ
กรรมการเพื( อติ ดตาม
ความเคลื( อนไหว ความเปลี( ย นแปลงเรื( อ งต่ าง ๆ ของงานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย แล้ว นํา เสนอคณะกรรมการแ ละ
ั ณภาพ
อนุกรรมการ โดยทีมงานดังกล่าวจัดตั0 งเป็ นคณะทํางานการประกนคุ
การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากศู น ย์/ ฝ่ าย ภายในสํ า นั ก และ
มีเลขานุการสํานักบริ การการศึกษาเป็ นหัวหน้าคณะทํางาน
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2. มี ก า ร กํ า ห น ด นโ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญเรื( องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับ นโยบาย
และผู ้บ ริ หารสู ง สุ ดของสถาบั น
ภายใต้ก ารมี ส่ วนร่ วมจากภาคี ท0 ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน
(ต่อ)

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี0
และเกณฑ์คุณภาพที(สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้อง และ
ั
สอดคล้องกบการประเมิ
นคุณภาพ
ภายนอก
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. เพื( อพัฒ นาคุ ณ ภาพการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของสํา นัก อย่าง
ต่อเนื(องได้เห็นความสําคัญของการมีหน่วยงานร่ วมจากภายนอก จึงได้
กําหนดให้มีการแต่งตั0 งผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสํานัก และนอก
ั ณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื(อ
มหาวิทยาลัยในคณะกรรมการประกนคุ
จะได้มีโอกาสได้รับแนวความคิด/แนวทางการดําเนินการด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาที(หลากหลายมุมมอง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ั ่วยงาน
หน่วยงานในภาพรวมและได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาร่ วมประชุมกบหน
3. ในการตรวจประกันคุ ณภาพการศึ กษาประจําปี การศึ กษา 2551 เมื( อวันที(
13-14 สิ งหาคม 2552 ได้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามา
ตรวจประเมินเพื(อให้ได้ขอ้ คิ ดมุมมองและการพิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักที(หลากหลาย
ํ
1. มหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบการประเมิ
นคุณภาพการศึกษาภายในของทุก
ั
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกบมาตรฐานการอุ
ดมศึกษา มาตรฐาน
คุ ณภาพของ สมศ. และ ก.พ.ร. รวมทั0 งเพิ( มเติ มตัวบ่ งชี0 อัตลักษณ์ เพื( อสะท้อน
คุ ณ ภาพของระบบการศึ ก ษาทางไกล ซึ( งจะสามารถรองรั บการตรวจประเมิ น
่
คุณภาพโดย สกอ. สมศ.และหน่วยงานอื(น ๆ ได้อยางเหมาะสม
2. มีการบูรณาการตัวบ่งชี0 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และ ก.พ.ร. เข้า ด้วยกัน รวมทั0 ง ยังเพิ( มเติ มตัวบ่ งชี0 อัตลักษณ์ ที(สะท้อนคุ ณภาพ
การศึ กษาระบบเปิ ดทางไกลซึ( งสามารถรองรั บการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาทั0 ง
ภายในและภายนอกได้

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 9.1-2(6)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข สบศ. 9.1-1(7)
สบศ. 9.1-2(7)
หนั ง สื อเชิ ญผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร่ วมประชุ ม
ั ณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประกนคุ
หน่วยงาน
สบศ. 9.1-2(8)
บันทึกเสนอชื(อผูต้ รวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
มสธ. 9.1-3 (1)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-1 (2)
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3. มี ก ารกํ าหนดมาตรฐานตั ว บ่ งชี0
และเกณฑ์คุ ณ ภาพที( ส อดคล้องกับ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และ
มาตรฐานอื(น ๆ ที( เกี( ยวข้อง และ
ั
สอดคล้องกบการประเมิ
นคุ ณ ภาพ
ภายนอก
(ต่อ)

4. มี ก ารดํา เนิ น งานด้า นการประกั น
คุณภาพที( ครบถ้วน ทั0งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื( องเป็ น
ประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที(มี
การติดตาม)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
 สํ านักบริการการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
ั ณภาพ
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดยในการจัดทําการประกนคุ
ํ
การศึกษาภายใน ประจําปี 2552 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้
สาํ นักจัดทํารายงานการ
ํ
ประเมินตนเอง โดยกาหนดองค์
ประกอบด้านต่าง ๆ และตัวชี0 วัดที(สอดคล้องกบั
มาตรฐานต่อไปนี0
- คํารับรองการปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
- การประคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
1. การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพเริ( มจากส่ วนกลางคือศูนย์ประกนั ฯ ได้
ออกแบบรู ปแบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ทั0 งระดับ
สาขาวิชา หน่ วยงานสนับสนุ น และระดับมหาวิทยาลัยเพื(อรองรับการ
ตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาประจํา ปี เพื( อให้ SAR ทุ กหน่ วยงานมี
ั ณภาพการศึ กษา
เนื0 อหาสาระที( จาํ เป็ นและพอเพียงต่ อการตรวจประกนคุ
ั ่วยงานต่าง ๆ ที( เกี(ยวข้องเพื(อรับ
จากนั0 นจะมีการประชุมหารื อร่ วมกบหน
ฟังความคิดเห็นก่อนประกาศให้ทุกหน่วยงานนําไปใช้
2. มี การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื( องเป็ นประจํา
ทุ ก ปี โดยมหาวิ ท ยาลัย มี ก ารกําหนดให้ ห น่ วยงานต่ าง ๆ ต้อ งจัด ทํา
รายงานการประเมิ นตนเองประจําปี ตั0 งแต่ ปี การศึ กษา 2546 เป็ นต้นมา
ํ
่วงเวลาที(ตอ้ งรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จาก
จากนั0 นจะกาหนดช
คณะกรรมการที(มหาวิทยาลัยแต่งตั0 งประจําปี ตามปฏิทินการประกนั

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 9.1-3(2)
รายชื( อองค์ประกอบและตัวบ่งชี0 การประกนั
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสํ า นั ก บริ การ
การศึกษา ปี 2552

มสธ. 9.1-4 (1)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-1 (2)
มสธ. 9.1-4 (2)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-1 (4)
มสธ. 9.1-4 (3)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2551
มสธ. 9.1-4 (4)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ร าช ครั0 งที( 3 / 2552 เมื( อ วัน ที( 12
ตุลาคม 2552 วาระที( 1.2 และ 1.3
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4. มี ก ารดํา เนิ น งานด้านการประกั น
คุณภาพที( ครบถ้วน ทั0งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื( องเป็ น
ประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที(มี
การติดตาม)
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายในประจําปี เพื(อเร่ งรัดให้กระบวนการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็ จภายใน 120 วัน
นับจากสิ0 นปี การศึกษา
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย ดังนี0
ั ณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
3.1 คณะกรรมการประกนคุ
3.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit
Committee) ที(แต่งตั0 งโดยสภามหาวิทยาลัย
3.3 สภามหาวิทยาลัย
 สํ านักบริการการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์
่ ่อเนื(อง ดังนี0
1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางต
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2546
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2547
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2548
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2549
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2550
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2551

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-4 (5)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั0 งที(
10/2552 เมื(อวันที( 29 ตุลาคม 2552
วาระที( 3.7
มสธ. 9.1-4 (6) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั0 งที( 10 / 2552 เมื(อวันที( 29
ตุลาคม 2552 วาระที( 3.7

สบศ. 9.1-4(7)
เอกสารรายงานการประเมินตนเองสํานัก
บริ การการศึกษา ประจําปี 2546-2551
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4. มี ก ารดํา เนิ น งานด้า นการประกั น
คุณภาพที(ครบถ้วน ทั0งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื( องเป็ น
ประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที(มี
การติดตาม)
(ต่อ)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. การจัดทํารายงานการประเมิ นตนเองของสํานักดําเนิ นการตามแนวทางที(
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหากมีขอ้ สงสัยความไม่ชัดเจนและปัญหา
อุปสรรคการปฏิ บตั ิ จะมีการประสานงานกับศูนย์ประสานงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื(อขอรับคําชี0 แจงการดําเนิ นการ และข้อแนะนําในการ
ปฏิบตั ิ
3. ได้มีการจัดประชุ มพิ จารณาความถูกต้อง เหมาะสมของ SAR และมีการ
ตรวจประเมินภายในสํานักระหว่างศูนย์/ฝ่ าย ก่อนที( กรรมการประเมินของ
มหาวิทยาลัยมาตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัย /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันได้นาํ ผลการประกันคุณภาพรวมทั0 ง
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพประจําปี มาพัฒนากําหนดโครงการ /
กิจกรรมเพื(อพัฒนาคุณภาพของหน่ วยงานตนเอง โดยจะแสดงไว้อย่างชัดเจนใน
SAR (ส่ วนที( 1) นอกจากนี0 ในส่ วนท้ายของ SAR (ส่ วนที( 3) ยังมีการวิเคราะห์
SWOT ตนเองไว้ดว้ ย
 สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
บริ ก ารการศึ ก ษาได้ มี ก ารดํ า เนิ น การตามเกณฑ์ โดย ได้นํา ข้อ เสนอแนะจาก
กรรมการประเมินคุณภาพประจําปี 2551 ซึ( งได้ให้ขอ้ เสนอแนะไปดําเนิ นการ ซึ( งมี
รายละเอียดการดําเนิ นการและหลักฐานแสดงไว้ใน SAR ส่ วนที( 1 คื อ การพัฒนา
ปรับปรุ งการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ นในรอบปี ที(
ผ่านมา

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 9.1-4(8)
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักบริ การการศึกษา
ปี 2552

มสธ. 9.1-5 (1)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-1 (2)

สบศ. 9.1-5(2)
เอกสารการพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
ตามข้อ เสนอแนะจากกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาในปี 2551
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที(
ศู น ย์ป ระสานงานการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ข อความร่ วมมื อ จาก
สนั บ สนุ นการ ประกั นคุ ณภา พ หน่ วยงานต่ าง ๆ เพื( อจัด ทํา ระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุ นการประกัน
ั 0 งระดับ คุณภาพ และใช้ร่ วมกนได้
ั ทุกระดับ ดังนี0
การศึ กษา และใช้ร่ วมกนทั
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
1. จัดทําข้อมูลกลาง (ข้อมูลพื0นฐาน) ซึ( งได้แก่
- ข้อมูลนักศึกษา / ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลงบประมาณ
2. จัด ทํา ข้อมูลระดับตัว ชี0 วัด ในกรณี ที(ต ้องใช้ผ ลประเมิ นร่ วมกัน มี การ
ประชุ มหารื อ เพื( อ กําหนดเจ้า ภาพหลัก เพื( อ รั บผิ ด ชอบการตอบตัว บ่ งชี0
เหล่านั0 น รวมทั0 งการจัดหาเอกสารหลักฐานอ้างอิงแล้วประกาศข้อมูลเพื(อให้
หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบและโต้แย้งเพื(อหาข้อยุติก่อนนําไปใช้จดั ทํา SAR
ซึ( งทํา ให้ ข ้อ มู ล ของตัว บ่ งชี0 ดัง กล่ าวทั0 งในระดับ หน่ วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั
ั ณภาพการศึกษาของ
3. จัดทําระบบสารสนเทศ QMIS เพื(อใช้ในการประกนคุ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-6 (1)
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/QAChannel/
QAIndex/walls/qa52.htm
มสธ. 9.1-6 (2)
http://qmis.stou.ac.th/
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6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที(
สนั บ สนุ นการ ประกั นคุ ณภา พ
ั 0 งระดับ
การศึ กษา และใช้ร่ วมกนทั
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
(ต่อ)
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
่ ่วยงานทั0 งภายในและ
ระหวางหน
ภายนอกสถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี%ในส่ วนของสํ านัก
บริ ก ารการศึ ก ษาได้ มี ก ารดํ า เนิ น การตามเกณฑ์ โดย ในส่ วนของสํา นัก บริ ก าร
การศึ กษาได้มีการทํา ฐานข้อมูลที( แ สดงถึ งการดํา เนิ นงานตามภารกิ จของแต่ ละ
ั ณภาพการศึ กษา และมีระบบสารสนเทศ
ศูนย์/ฝ่ าย เพื(อใช้สนับสนุ นการประกนคุ
ั
ด้านแผนงานงบประมาณ บุคคลเป็ นส่ วนกลางเพื(อใช้ร่ วมกนในสํ
านัก
ั ณภาพระหว่างหน่ วยงานทั0 งภายใน
มีการส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายประกนคุ
และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี0
1. ภายในสถาบัน
ั ณภาพของหน่วยงานภายใน
1.1 มีการจัดตั0 งเครื อข่ายการประกนคุ
1.2 สํา นักงานอธิ การบดี ผ่ านที( ประชุ มผูบ้ ริ ห ารสํา นัก งานอธิ ก ารบดี
ั
มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกนของทุ
กหน่วยงานในสํานักงาน
อธิ การบดี เมื(อวันที( 5 – 7 พฤศจิกายน 2552
2. ภายนอกสถาบัน
2.1 มี การเชิ ญ ให้ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจากมหาวิ ท ยาลัยเข้า มาเป็ น
ั ณภาพการศึกษา ทั0 งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
กรรมการประกนคุ
หน่วยงาน

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 9.1-6(3)
ฐานข้อมูลการดําเนินงานของศูนย์/ฝ่ าย
ต่าง ๆ
สบศ. 9.1-6(4)
ั ณภาพการศึกษา
Website การประกนคุ

มสธ. 9.1-7(1)
คําสังแต
( ่งตั0 งคณะกรรมการบริ หาร
สํานักงานอธิ การบดี
มสธ. 9.1-7(2)
หนังสื อที( ศธ 0522.13 / ว 126 ลงวันที( 2
พฤศจิกายน 2552 เรื( องขอเชิญเข้าร่ วม
ประชุมผูบ้ ริ หารของสํานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มสธ. 9.1-7(3)
http://eservice.stou.ac.th/
EDOCUMENT/QAChannel/
meeting%20report_QA%20Foum.htm
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7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
่ ่วยงาน ทั0 งภายในและ
ระหวางหน
ภายนอกสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2.2 มี การเชิ ญให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกจากมหาวิ ทยาลัย เข้า มาเป็ นผู ้
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั0 งระดั บ มหาวิ ท ยาลัย และระดั บ
หน่วยงาน
2.3 การไปศึกษาดูงานและแลกเปลี(ยนความรู ้ดา้ นระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาที(มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื(อวันที( 29
กันยายน 2552
2.4 การส่ งผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเข้าร่ วมกลุ่มเสวนา (Quality Assurance
Forum) ของที( ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย โดยมี ร อง
อธิ การบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็ นผูแ้ ทนหลัก และ
ผูอ้ าํ นวยการศู นย์ป ระสานงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษา เป็ น
ั ่างสมํ(า เสมอประมาณเดื อนละ 1
ผูแ้ ทนรอง ซึ( งมี การประจํา กนอย
ครั0 ง

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-7(4)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-1(1)
มสธ. 9.1-7(5)
อ้างถึงเอกสารหมายเลข มสธ. 9.1-2(3)
มสธ. 9.1-7(6)
หนังสื อที( ศธ 0522.13 / 400 ลงวันที( 9
กันยายน 2552 เรื( องขออนุมตั ิโครงการ
ศึกษาดูงานแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการ
ั ณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ประกนคุ
ศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุ งเทพฯ
มสธ. 9.1-7(7)
รายชื(อบุคลากรที(เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุ งเทพฯ
มสธ. 9.1-7(8)
หนังสื อที( ทปอ. 52/063 ลงวันที( 25
กุมภาพันธ์ 2552 เรื( องขอความร่ วมมือ
เสนอชื(อผูแ้ ทนเข้าร่ วมการประชุมกลุ่ม
เสวนา
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7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
่ ่วยงาน ทั0 งภายในและ
ระหวางหน
ภายนอกสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ั ณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา
2.5 การสัมมนาเครื อข่ายประกนคุ
มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื0นที(บริ การของศูนย์วิทย
พัฒนามสธ. เพชรบุรี จํานวน 2 ครั0 ง เมื(อวันที( 9 มีนาคม 2553
และวันที( 7 พฤษภาคม 2553

สํ านักบริการการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านัก
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนี%
1. ภายในสถาบัน
1.1 ผูบ้ ริ หารสํานักเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายเลขานุ การผูป้ ระเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลัย และได้เ ข้า ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ การ
ั ณภาพการศึ กษาเพื( อเสริ มสร้ าง
กรรมการและเลขานุ การประกนคุ
ความรู ้และทักษะการเป็ นเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื(อ
วันที( 22-23 พฤษภาคม 2553
1.2 มีการเชิญคณาจารย์ จากสาขาวิชาเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.1-7(9)
รายงานผลการจัดสัมมนาเครื อข่ายประกนั
คุณภาพการศึ กษาระหว่างนักศึ กษา มสธ.
กับนักศึ กษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื0 นที(
บริ การ

สบศ. 9.1-7(10)
การสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การ
การศึกษา

สบศ. 9.1-7(11)
บัน ทึ ก เชิ ญ เป็ นกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
ั ณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประกนคุ
สํานักบริ การการศึกษา
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7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
่ ่วยงาน ทั0 งภายในและ
ระหวางหน
ภายนอกสถาบัน
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
2. ภายนอกสํานัก
2.1 มี ก ารเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมหาวิ ท ยาลัย เป็ นกรรมการ
ั ณภาพของสํานัก
ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกนคุ
2.2 มี ก ารเชิ ญผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลัย เป็ นคณะ กรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักในการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2551
ั ณภาพ
2.3 มีการส่ งบุคลากรที(รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการประกนคุ
การศึกษาของสํานักไปศึกษาดูงานและแลกเปลี(ยนความรู ้ดา้ นระบบ
ั ณภาพการศึกษาที(มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื(อ
การประกนคุ
ั
วันที( 29 กนยายน
2552
2.4 มีการนําคณะบุคลากรของสํานักไปศึกษาดูงานด้านระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื(อวันที( 4 กุมภาพันธ์
2553

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 9.1-7(12)
หนังสื อขออนุญาตให้อาจารย์ของสถาบัน
ร่ วมเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สบศ. 9.1-7(13)
บันทึกแจ้งรายชื(อผูป้ ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2551
สบศ. 9.1-7(14)
บันทึกชื(อผูไ้ ปศึกษาดูงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สบศ. 9.1-7(15)
บันทึกรายงานผลการไปศึกษาดูงาน
สบศ. 9.1-7(16)
ั ณภาพ
หนังสื อขอดูงานด้านการประกนคุ
การศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

7 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความร้ ู และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา (สกอ. 9.2)
(ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา
2. มี ร ะบบส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษานํ า
ความรู ้ ดา้ นการประกันคุ ณภาพไป
ั ิจกรรมนักศึกษา
ใช้กบก
3. มี ก ลไกให้นัก ศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมใน
การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย
4. นั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ ก ระบวนการ
คุ ณ ภาพในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของ
กิจกรรม หรื อโครงการนักศึกษา
5. นักศึ กษาสร้ า งเครื อข่ ายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ตามที(สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) มีนโยบายส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที(เป็ นผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ั ณภาพการศึกษาให้มี
โดยตรง เพื(อเป็ นพลังสําคัญในการผลักดันงานประกนคุ
ํ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ(งขึ0 น โดยกาหนดให้
มีตวั บ่งชี0 เรื( อง การมีระบบและ
กลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา เสริ มสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจแก่ นักศึกษา และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีการถ่ายทอดองค์
ั
ั ณภาพการศึกษาของสถาบันเพื(อให้นิสิตนักศึกษาได้มี
ความรู ้เกี(ยวกบระบบประก
นคุ
ั ณภาพการศึกษา
ความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะ และมีส่ วนร่ วมในการประกนคุ
ั ณภาพไปปรับใช้ในทุกกิกรรม /
รวมทั0 งนําระบบ หรื อกระบวนการประกนคุ
โครงการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย
ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยความร่ วมมือของศูนย์
ั ณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายการประกนั
ประสานงานการประกนคุ
่ กศึกษามสธ. กบนั
ั กศึกษาในเขตพื0 นที(การให้บริ การของ
คุณภาพการศึกษาระหวางนั

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.2-1(1)
สรุ ปผลการจัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายการ
่ กศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางนั
มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขต
พื0นที(การให้บริ การของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี ประจําปี การศึกษา 2552
มสธ. 9.2-1(2)
กําหนดการสัมมนาผูน้ าํ ชมรมนักศึกษา
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เกณฑ์ มาตรฐาน
6. มี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ป ร ะ กั นคุ ณ ภ า พ ใ น กิ จ กร ร ม ที(
นักศึกษาดําเนิ นการ และในส่ วนที(
ั
นักศึ กษามีส่ วนร่ วมกบการประก
นั
คุณภาพของสถาบัน
7. มี การนํา ผลการประเมิ นไปพัฒ นา
กระบวนการให้ค วามรู ้ แ ละกลไก
การดํา เนิ น งานประกันคุ ณ ภาพที(
ั กศึกษาอยางต
่ ่อเนื(อง
เกี(ยวข้องกบนั

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยประยุกต์หลักสู ตรฝึ กอบรมนิ สิตนักศึกษา
ั ณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึ กษา ของ
เพื(อส่ งเสริ มสนับสนุ นการประกนคุ
ั านงบประมาณ จึง
สกอ. เป็ นแนวทางในการจัดทําโครงการ แต่เนื(องจากมีขอ้ จํากดด้
ได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 2 ระยะกล่าวคือ ระยะแรกจะเน้นการให้ความรู ้ดา้ น
ั ณภาพการศึ กษาแก่นักศึ กษา และให้นกั ศึ กษาเรี ยนรู ้ในการนําระบบ
การประกนคุ
การประกันคุ ณ ภาพไปใช้ใ นการวางแผนทํา กิ จกรรมของนักศึ กษา ภายใต้ชื( อ
โครงการการสั มมนาเครื อข่ ายประกันคุณภาพการศึ กษาระหว่ างนักศึ กษา มสธ. กับ
นักศึ กษาสถาบันอุดมศึ กษาในเขตพื น< ที" บริ การของศูนย์ วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
โดยดํา เนิ นงานไปแล้วเมื( อวันที( 9 มี นาคม 2553 และระยะที( 2 เป็ นโครงการต่ อ
ยอดจากระยะแรก มีวตั ถุประสงค์เพื(อมุ่งเน้นให้นกั ศึ กษาได้ฝึกปฏิ บตั ิ การนําวงจร
คุ ณภาพที( ไ ด้เรี ยนรู ้ จากโครงการระยะแรกมาประยุกต์ใช้ในการทํากิ จกรรมของ
นักศึกษา ภายใต้ชื(อโครงการการใช้ กระบวนการประกันคุณภาพเพื" อพัฒนาคุณภาพ
ของกิ จกรรมนักศึ กษา : ร้ อนนัก รั กษ์ โลก ซึ( งโครงการนี0 ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วเมื(อ
วันที( 7 พฤษภาคม 2553 ผลการดําเนินงานโดยสรุ ปเป็ นดังนี0
1. การสั มมนาเครื อข่ ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ างนักศึกษา มสธ. กับ
นักศึ กษาสถาบันอุดมศึ กษาในเขตพืน% ทีบริ การของศู นย์ วิทยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี เมือ วันที 9 มีนาคม 2553 ( โครงการระยะที 1 )
ผลที( ได้รับจากการสัมมนาเครื อข่ายครั0 งนี0 คื อ นักศึ กษาได้นาํ ความรู ้เรื( องการ
ั ณภาพไปประยุกต์ในการวางแผนทํากิจกรรมนักศึกษาและให้ผแู ้ ทนกลุ่ม
ประกนคุ
นักศึกษาได้นาํ เสนอโครงการต่าง ๆ เพื(อให้นกั ศึกษาที(เข้าร่ วม
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7. มี การนํา ผลการประเมิ นไปพัฒ นา
กระบวนการให้ค วามรู ้ แ ละกลไก
การดํา เนิ น งานประกันคุ ณ ภาพที(
ั กศึกษาอยางต
่ ่อเนื(อง
เกี(ยวข้องกบนั
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สัมมนาได้คดั เลือกโครงการที(มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ปรากฏว่า
นักศึกษาลงมติคดั เลือกโครงการ “ร้อนนัก รักษ์โลก” ด้วยการปลูกป่ าชายเลน ซึ( ง
เป็ นโครงการบํา เพ็ญประโยชน์แ ละรั กษาสิ( งแวดล้อม พร้ อมทั0 งมี การคัด เลื อก
ประธาน รองประธาน และเลขานุ การของเครื อข่ายนักศึ กษา เพื( อวางแผนการ
ดําเนิ นงานให้เป็ นรู ปธรรมครบวงจรคุ ณภาพ ทั0 งนี0 โดยมี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
เพชรบุ รี ทําหน้าที( ประสานรายละเอี ย ด และจะจัดหางบประมาณสนับ สนุ น
โครงการระยะที( 2 ต่อไป
2. การใช้ กระบวนการประกันคุณภาพเพือ พัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
นักศึกษา : ร้ อนนัก รักษ์ โลก เมือวันที 9 พฤษภาคม 2553 ( โครงการ
ระยะที 2 )
นักศึ กษาที( เ ข้า ร่ วมโครงการได้นํา ความรู ้ ด ้า นการประกันคุ ณ ภาพตามวงจร
PDCA มาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรม นอกจากนี0 ยังได้เรี ยนรู ้การประเมินผล
การจัดกิ จกรรมปลูกป่ าชายเลน รวมทั0 งได้ฝึกประสบการณ์ในการทํางานเป็ นที ม
การแบ่ งงานกันทํา
ตลอดจนการจัด การปั ญหาสิ( งแวดล้อมร่ วมกับชุ มชน
่
ท้องถิ(น และสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบั
นการศึกษา
จากการดําเนินโครงการทั0ง 2 ระยะข้างต้นโดยภาพรวม สรุ ปได้ว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที(ต0 งไว้
ั นันคื
( อ การใช้พลังความคิดของนิสิตนักศึกษาในการขับเคลื(อน
คุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการทํากิ จกรรมที( นิสิตนักศึ กษาได้
เรี ยนรู ้ร่ วมกนั การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือของนิ สิตนักศึกษาสามารถดําเนิ นการ
ได้ท0 ังภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน ในหลากหลายรู ป แบบซึ( งหากมี การ
่ ่อเนื(องจะทําให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที(มีคุณภาพและสามารถ
ดําเนินการอยางต
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เกณฑ์ มาตรฐาน
7. มี การนํา ผลการประเมิ นไปพัฒ นา
กระบวนการให้ค วามรู ้ แ ละกลไก
การดํา เนิ น งานประกันคุ ณ ภาพที(
ั กศึกษาอยางต
่ ่อเนื(อง
เกี(ยวข้องกบนั
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
นํ า ไปต่ อยอดและใช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ เ พื( อ ช่ วยยกระดั บ คุ ณ ภาพการ ศึ ก ษา
ระดับ อุ ด มศึ กษาโดยรวม ดังนั0น เพื( อ ให้เ ครื อ ข่ าย ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา มสธ. กั บ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตพืน% ทีบริ การของศู นย์ วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ั ่า สถาบันอุดมศึ กษาที( เข้า
มีความยังยื
( นและต่อเนื( องที( ประชุ มจึ งมีขอ้ ตกลงร่ วมกนว
ั นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจําปี โดยปี
ร่ วมเครื อข่ายในครั0 งนี0 จะหมุนเวียนกนเป็
การศึ กษาต่อไป ( ปี การศึ กษา 2553 ) มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รับเป็ นเจ้าภาพ
นอกจากนี0 ยัง มี ก ารบรรยายให้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นการประกันคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาแก่ ผูน้ ํา ชมรมนัก ศึ ก ษา มสธ. ทั(วประเทศเป็ นประจํา ทุ ก ปี โดยในปี
การศึ ก ษา 2552 ก ําหนดจัด การสั มมนา ณ ห้อ งประชุ ม อาคารเฉลิ ม พระเกี ยรติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เมื(อวันที( 4 - 6 มิถุนายน 2553
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

6 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%



3

*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี%ที 9.3 ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3, สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7)
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้ างอิง
1. มี ก ารดํา เนิ น การตามระบบและ
ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุ ณภาพ
ั
ั ณภาพการศึ กษา
กลไก การประกันคุณภาพการศึกษา การศึ กษา เป็ นหน่ วยงานกลางที( ดาํ เนิ นงานเกี( ยวกบการประก
นคุ
่ ่อเนื(อง
ํ
ั ณภาพการศึ กษาภายใน
ภายในอยางต
ภายในกาหนดให้
มีการวางระบบและกลไกการประกนคุ
่ ่อเนื(อง ดังนี0
อยางต
1. มี ค ณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ มหาวิ ทยาลัย ระดับ มสธ. 9.3-1(1)
สาขาวิชา และระดับสํานัก/ สถาบัน ทําหน้าที( ในการวางนโยบาย แนว อ้างถึงเอกสารหมายเลข
ํ บั ควบคุม ดูแล ในการประกนคุ
ั ณภาพการศึกษา มสธ. 9.1-1 (1) ถึง 9.1-1 (6)
ทางการดําเนินงาน กาก
2. มี คู่ มื อ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํา ปี การศึ ก ษา 2552 ของ
ั กหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั0 งสํานักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ( งใช้กบทุ
อธิ การบดี
ั ณภาพในทุกองค์ประกอบและ
3. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการประกนคุ
ทุกตัวบ่งชี0
4. มี ก ารบู ร ณาการตัว บ่ งชี0 ของสํา นักงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.)และ ก.พ.ร. เข้าด้วยกนั รวมทั0 ง ยังเพิ(มเติ มตัวบ่งชี0 อัต
ลักษณ์ที(สะท้อนคุ ณภาพการศึ กษาระบบเปิ ดทางไกลซึ( งสามารถรองรั บ
ั ณภาพการศึกษาทั0 งภายในและภายนอกได้อยางเหมาะสม
่
การประกนคุ
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• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ใช้ 10 องค์ประกอบ ตามแนวทาง สกอ. และเพิ(มเติมตัวบ่งชี0 สมศ.
ก.พ.ร. และตัวบ่งชี0 อัตลักษณ์ รวมทั0งสิ0 น 57 ตัวบ่งชี0
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ใช้ 8 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี0
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํ านัก/สถาบัน
ใช้ 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี0
ยกเว้น บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพิ(มบางองค์ประกอบตามภารกิจที(เกี(ยวข้อง
สําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ระบบคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ํ
่ านํ0 าหนัก (คื อ ทุกตัวบ่งชี0 มี น0 าหนั
ั ( ง)และแบ่ งตัวบ่ งชี0
และไม่กาหนดค
ํ กเท่ ากบหนึ
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ ปั จ จัย นํา เข้า กระบวนการ และผลผลิ ต ทั0 งนี0 ได้มี ก าร
กําหนดให้ต0 งค
ั ่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี0 ทุกตัวไว้ที(เกณฑ์ข0 นต้
ั นของคะแนน ระดับ 3
ํ
ั ณภาพการศึ กษาประจําปี และเวียนแจ้ง
5. มีการกาหนดปฏิ
ทินการประกนคุ
หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบตั ิ
ั ณภาพการศึกษาของ
6. มีการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดทํารายงานการประกนคุ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกนั
7. มีการประชุมชี0 แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเพื(อการดําเนินงานการประกนั
่ ่อเนื(องเป็ นประจํา
คุณภาพการศึกษาอยางต
9. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
ั
/ หน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกนในทุ
กปี การศึกษา
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9. มี การตรวจประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในของทุ กหน่ วยงานในทุ กปี
การศึกษา
ั ณภาพการศึ กษาระหว่างกรรมการ
10. มีการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้การประกนคุ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื(อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกนั
ั ณภาพการศึ กษาภายในที(
11. มีการนําหน่ วยงานที( เป็ นต้นแบบการประกนคุ
ั กหน่วยงาน
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้กบทุ
ั ณภาพการศึกษาระหวางสถาบั
่
12. มีการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้การประกนคุ
น
 สํ านั กบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี%ในส่ วนของสํ านัก
บริการการศึกษาได้ มกี ารดําเนินการตามเกณฑ์ โดย
ั ณภาพเพื(อพิจารณาเรื( อง
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกนคุ
ั
ั ณภาพการศึกษา เช่น
ต่าง ๆ ตามที( เกี(ยวข้องกบการดํ
าเนินงานการประกนคุ
1.1 มี ค ณะกรรมการคุ ณ ภาพภายในสํ า นักบริ การการศึ กษา และ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักบริ การการศึกษา
ํ
1.2 การกาหนดวิ
สัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื(อใช้ในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง
1.3 การพัฒนา ปรับปรุ ง การดําเนิ นงานตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.4 แผนการดําเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ของสํานักบริ การ
การศึกษา

รายการเอกสารอ้ างอิง

สบศ 9.3-1 (2)
คํา สั( งแต่ งตั0 งคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับสํานัก
สบศ. 9.3-1(3)
ั ณภาพ
คําสั(งแต่งตั0 งคณะอนุกรรมการประกนคุ
การศึกษาระดับสํานัก
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กลไก การประกันคุณภาพการศึกษา
่ ่อเนื(อง
ภายในอยางต
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1.5 มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุ งการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
่
คณะกรรมการประเมินในรอบปี ที(ผานมา
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2551

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ. 9.3-1(4)
ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ั ณภาพการศึ กษาภายใน
อนุ กรรมการประกนคุ
สํานักบริ การการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
สบศ 9.3-1 (5)
รายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการประกนั
คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน สํ า นั ก บริ การ
การศึกษา ครั0งที( 1/2553
สบศ 9.3-1 (6)
รายงานการประเมิ น ตนเอง สํ า นั ก บริ การ
การศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551
สบศ 9.3-1 (7)
บันทึ กข้อความเรื( องการจัดทํารายงาน SAR
ของสํานักบริ การการศึกษา
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รายการเอกสารอ้ างอิง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพ
มี ก ารปรั บปรุ ง ระบบประกันคุ ณ ภาพภายในให้ส อดคล้อ งกับพัน ธกิ จและ
ภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการทบทวนกรอบการประเมินคุณภาพ และตัว
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
บ่ งชี0 ต่ างๆ ให้เ หมาะสมกับบริ บ ทและสภาพแวดล้อ มที( เ ปลี( ย นแปลงไป และ
ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลัย เป็ นประจํา ทุ ก ปี
นอกจากนี0 ยังได้มีการปรับเกณฑ์ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี0 ต่างๆ ให้มีพฒั นาการที(
สู งขึ0 น เช่ น ในปี การศึ กษา 2551 ตั0 งค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี0 อยู่ค่าสู งสุ ดของเกณฑ์
คะแนนระดับที( 2 ส่ วนในปี การศึ กษา 2552 ตั0 งต่ าเป้ าหมายของตัวบ่ งชี0 อยู่ที( ค่ า
ตํ(าสุ ดของเกณฑ์คะแนนระดับที( 3 เป็ นต้น
สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
การดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านักบริ การ
การศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดย ได้ให้ความร่ วมมื อแก่ มหาวิทยาลัย
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ของ สกอ. โดย
ในการปรับปรุ งตัวบ่งชี0 ของมหาวิทยาลัย สํานักบริ การการศึกษาได้มีส่ วนร่ วมรายงาน
ผลการดําเนิ นการพร้อมแสดงหลักฐานการดําเนิ นการในตัวบ่งชี0 ที(เป็ นการดําเนิ นงาน
ตามภารกิจของสํานัก ดังนี0
1. องค์ ประกอบที 2 การจัดการเรียนการสอน
สบศ 9.3-2 (1)
ตัวบ่ งชี%ที 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อคุณภาพการสอน เอกสารแสดงข้อมูลพันธกิจของ
ของอาจารย์แ ละสิ( งสนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ (สมศ 6.7) สํานักบริ การการศึกษา
ตัวชี0 วัดนี0 สอดคล้องตามพันธกิ จของสํานักข้อ: บริ การ
สอนเสริ มและฝึ กปฏิ บัติ เ สริ มทัก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาที(
ลงทะเบียนเรี ยน
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2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
(ต่อ)

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ั กศึกษา (สมศ 6.11)
ตัวบ่ งชี%ที 2.12.9 คุณภาพการถ่ายทอดความรู ้ให้กบนั
ั นธกิ จของสํานักข้อ: บริ การ
ตัวชี0 วัดนี0 สอดคล้องกบพั
สอนเสริ มและฝึ กปฏิ บัติ เ สริ มทัก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาที(
ลงทะเบียนเรี ยน
2. องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
ตัวบ่ งชี%ที 3.1 มีการจัดบริ การแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าสอดคล้องกบั
พันธกิจ: บริ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่
นักศึกษา และการบริ การสื( อการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี%ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที(ครบถ้วนและ
ั ณลักษณะของบัณฑิตที(พึงประสงค์
สอดคล้องกบคุ
ั นธกิจของสํานักข้อ: ส่ งเสริ ม
ตัวชี0 วัดนี0 สอดคล้องกบพั
และสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและอื(นๆ
ที(เกี(ยวข้อง
3. องค์ ประกอบที 9 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี%ที 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการ
ั ณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาตัวชี0 วัดนี0
ประกนคุ
ั นธกิจของสํานักข้อ : บริ การแนะแนว
สอดคล้องกบพั
การศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษา และข้อ: ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้อง
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3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
มี ก ารรายงานผลการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในต่ อคณะกรรมการที(
การศึ ก ษาภายในต่ อหน่ วยงานที( เกี(ยวข้องรวมทั0 งมีการเผยแพร่ ผลการประเมินต่อสาธารณชน ดังนี0
ั ณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
1. คณะกรรมการประกนคุ
เกี(ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลา
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee)
ํ
ที(กาหนด
ที(แต่งตั0 งโดยสภามหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัย
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. เผยแพร่ ต่อสาธารณชนผ่าน Website ของแต่ละหน่ วยงานและ Website
ของมหาวิทยาลัย
สํ านักบริ การการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
การดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านักบริ การ
ั ณภาพ
การศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดยได้นาํ รายงานผลการประกนคุ
ภายใน สํานักบริ การการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551 เสนอต่อที(ประชุมผูบ้ ริ หาร
สํานักบริ การการศึกษา และเผยแพร่ บน Website ของสํานัก

รายการเอกสารอ้ างอิง
มสธ. 9.3-3 (1)
อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9.1-4 (3) ถึง
9.1-4 (6)

สบศ 9.3-3 (2)
รายงานการประชุมที(ประชุมผูบ้ ริ หารสํานัก
ครั0 งที( 7/2553
สบศ 9.3-3 (3)
www.stou.ac.th /Offices/Oes/OesPage/
new/qa/
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
มหาวิทยาลัย /สาขาวิชา / สํานัก / สถาบันได้นาํ ผลการประกันคุณภาพรวมทั0 ง มสธ. 9.3-4 (1)
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุ ณภาพประจําปี มาพัฒนากําหนดโครงการ / อ้างถึงเอกสาร มสธ. 9.1-1 (2)
่ ่อเนื(อง
หน่วยงานอยางต
กิ จกรรมเพื(อพัฒนาคุณภาพของหน่ วยงานตนเอง โดยจะแสดงไว้อย่างชัดเจนใน
SAR (ส่ วนที( 1) นอกจากนี0 ในส่ วนท้ายของ SAR (ส่ วนที( 3) ยังมีการวิเคราะห์
SWOT ตนเองไว้ดว้ ย
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4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
 สํ านักบริการการศึกษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มีส่วน
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง การดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนีใ% นส่ วนของสํ านักบริ การ
่ ่อเนื(อง
หน่วยงานอยางต
การศึกษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดย ได้นาํ ผลรายงานการประเมินคุณภาพ
(ต่อ)
ภายใน ประจําปี การศึกษา 2551 ส่ วนที(เป็ นข้อเสนอแนะของกรรมการผูป้ ระเมินมา
พิ จ ารณาดํา เนิ น การซึ( งได้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะไปดํา เนิ น การ ซึ( งมี ร ายละเอี ย ดการ
ดําเนิ นการและหลักฐานแสดงไว้ใน SAR ส่ วนที( 1 คื อ การพัฒนาปรั บปรุ งการ
่
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปี ที(ผานมา
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
1. มี การนําหน่ วยงานที( เป็ นต้นแบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในที(
ั กหน่วยงาน
ที(หน่วยงานพัฒนาขึ0 น หรื อมีการ
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้กบทุ
จัดทําแนวปฏิบตั ิที(ดี เพื(อการเป็ น
2. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นประจําทุกปี
ั ่วยงานและ
ั ณภาพการศึกษาระหว่างกรรมการ
แหล่งอ้างอิงให้กบหน
และมีการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้การประกนคุ
สถาบันอื(น ๆ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื(อเป็ นการอภิมานผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกนั ซึ( งจะทําให้ผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานยิ(งขึ0 น
3. มีการนําระบบ QMIS มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและตรวจประเมินคุณภาพ
Online http://qmis.stou.ac.th

รายการเอกสารอ้ างอิง
สบศ 9.3-4 (2)
รายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํ า นัก บริ การการศึ ก ษา
ครั0 งที( 1//2553 ซึ( งบันทึ กข้อมูลการปรั บปรุ ง
การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมิน

มสธ. 9.3-5 (1)
อ้างถึงเอกสาร มสธ. มสธ. 9.1-1(5) และ
มสธ. 9.1-1(6)
มสธ. 9.3-5 (2)
http://qmis.stou.ac.th
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รายการเอกสารอ้ างอิง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
 สํ านักบริ การการศึ กษาในฐานะเป็ นหน่ วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ มี สบศ 9.3-5 (3)
ที(หน่วยงานพัฒนาขึ0 น หรื อมีการ
ส่ วนการดําเนินการดังกล่ าวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี%ในส่ วนของสํ านัก เอกสารแสดงระบบการตรวจประเมินตนเอง
จัดทําแนวปฏิบตั ิที(ดี เพื(อการเป็ น
ํ
บริ การการศึ กษาได้ มีการดําเนินการตามเกณฑ์ โดย ได้กาหนดให้
มีแนวปฏิ บตั ิ ที(ดี ภายในสํานักบริ การการศึกษา
ั ่วยงานและ
แหล่งอ้างอิงให้กบหน
คือ
สถาบันอื(น ๆ
1. มี ร ะบบการตรวจประเมิ นตนเองภายใน สํ า นั กบริ การการศึ กษา ก่ อนที(
(ต่อ)
กรรมการตรวจประเมิ น ของมหาวิ ทยาลัย จะเข้า มาตรวจประเมิ น โดย
กําหนดให้ค ณะอนุ ก รรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํา นัก เป็ น
ผูต้ รวจประเมิ น เพื( อช่ วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของการ
นําเสนอผลการดําเนินงานและหลักฐานของแต่ละตัวบ่งชี0
2. เพิ( มการทํ า รายงานประเมิ น ตนเองและเพิ( มหลั ก ฐานด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2552
ค่าเป้ าหมาย

4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อแรก

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี%
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*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

