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ค าน า 

 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นก ารรวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้รายงานครั้งนี้ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2559 
(กันยายน 2559 - สิงหาคม 2560) และตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลป ะและวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจหน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการประเมินตนเองอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  ฉบับปีการศึกษา 2559  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงาน      
ที่เป็นเลิศ  ฉบับปี 2558 - 2561 (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx)  และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ปี 2559 - 2560 (Thailand 
Quality Award ; TQA) เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร) 
               ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
              30  กันยายน  2560 
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ส่วนที่  1 
บทน า : โครงร่างองค์กร 

 
P.1 ลักษณะองค์กร 
 ส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2531  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ หน้า 10  เล่ม 105  ตอนที่ 239  วันที่ 30 ธันวาคม 2531  โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการขยายงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การให้การศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและของเอกชน การผลิตสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยานการศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาช นทุกเพศทุกวัย และเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  ประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่องขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532  ดังนี้   

(1) ส านักงานเลขานุการ  
(2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
(3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  
(4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  
(5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  
(6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา  
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการรวมฝ่ายที่หารายได้จากการฝึกอบรม 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย

บริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ให้บริหารงานเบ็ดเสร็จครบวงจรในฝ่าย โดยจ าแนก
ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การภาคธุรกิจเอกชน  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การ
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ภาครัฐ  และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การลักษณะพิเศษ  และมีการแต่งตั้งหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและ
อัตราก าลังที่ก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปัจจุบันส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง 
การปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 ให้บุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557 กลับไป
ปฏิบัติงานยังสังกัดฝ่ายเดิม  และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้คงด ารงต าแหน่งหัวหน้างานต่อไป   

ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานภายในด้านการฝึกอบรม 3 ฝ่าย ให้รับผิดชอบตามโครงสร้างเดิม คือ 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รับผิดชอบการบริหารโครงการฝึกอบรม โดยการจัดฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  หน่วยงาน

ต่าง ๆ  และให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการฝึกอบรม    
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  รับผิดชอบการบริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อศิลปกรรม การจัดฝึกอบรมทางไกล และบริการ

โสตทัศนูปกรณ ์ ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของส านัก  
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม       

การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม การจัดท าข้อเสนอรับจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานต่าง ๆ และให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าโครงการ 
 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
    (1) การบริการ   
         1) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการสัมฤทธิบัตร  
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่บทความทางอินเตอร์เน็ต  ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการให้บริการทางวิชาการรูปแบบอ่ืน เช่น การจัดอภิปราย
ทางวิชาการ การแข่งขันโต้วาที  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และวิจัย 
         2) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  โครงการเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  กิจกรรมบริการทางวิชาการ
และนันทนาการด้านศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  และการจัดนิทรรศการ 
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    (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
         วิสัยทัศน์   

“องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรม พัฒนาทุนมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม อย่างมืออาชีพ” 
         พันธกิจ   

1. ฝึกอบรมบุคลากร (Human Resource Training) 
2. พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) 
3. ให้ค าปรึกษาปรับปรุงองค์กร (Organization Development Consulting) 
4. สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (Arts & Culture Dissemination) 

        ค่านิยมองค์กร    
1. คุณภาพ (Quality) 
2. ประทับใจ (Impression) 
3. นวัตกรรมใหม่ (Innovation) 
4. มืออาชีพ (Professional) 

 
    (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
         ณ  วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  46  คน  จ าแนกได้ดังนี้ 

1) ข้าราชการ  จ านวน 28 คน  (ไม่นับรวมผู้อ านวยการส านัก) 
2) พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 7 คน 
3) ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 2 คน 
4) ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน จ านวน 2 คน (สังกัดหน่วยงานกองกลาง และงานอาคารสถานที่ ต าแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานสถานที่) 
5) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 7 คน  
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      ลักษณะของบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องโดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน  ประเภทการจ้าง เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ  รายละเอียดตามตารางที่ 
3.1-3.4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 ลักษณะบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกตามต าแหน่งงาน  
 สถานภาพ  

ต าแหน่ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
  มหาวิทยาลัย เงินรายได้ เงินแผ่นดิน รายเดือน  

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 2 - - - 6 
2. นักวิชาการศึกษา 11 3 2 - - 16 
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 - - - - 6 
4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 1 - - - 7 
5. นักวิชาการช่างศิลป์ 1 - - - - 1 
6. นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 - - - 1 
7. พนักงานธุรการ - - - - - - 
8. พนักงานสถานที่ - - - 1 - 1 
9. พนักงานขับรถยนต์ - - - 1 - 1 
10. ไม่ระบุ - - - - 7 7 

รวมทั้งสิ้น 28 7 2 2 7 46 
ร้อยละ 60.86 15.22 4.35 4.35 15.22 100.00 
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ตารางท่ี 3.2 ลักษณะบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกตามประเภทการจ้าง สถานภาพ เพศ ระดับ/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ 

 เพศ ระดับ/ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
จ านวน ชาย หญิง ปฏิบัติ ปฏิบัติ ช านาญ ช านาญ ช านาญ ผู้ ต่ า ป. ป. 
รวม   งาน การ งาน การ การ บริหาร กว่า ตรี โท 

       พิเศษ  ป.ตรี   
ข้าราชการ 28 6 22 - 3 6 12 7 - 1 10 17 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 1 6 - 7 - - - - - 5 2 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 2 1 1 - - - - - - - 2 - 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 1 6 - - - - - - 2 5 - 
ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน 
(พนักงานสถานที่ และ 
พนักงานขับรถยนต์) 

2 1 1 - - - - - - 2 - - 

รวม 46 10 36 - 10 6 12 7 - 5 22 19 
ร้อยละ 100.00 21.74 78.26 - 28.57 17.14 34.29 20.00 - 10.87 47.83 41.30 
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3.3 ลักษณะบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกตามประเภทการจ้าง และช่วงอายุตัว 

สถานภาพ 

 ช่วงอายุตัว 
จ านวน ต่ ากว่า อายุระหว่าง อายุระหว่าง อายุระหว่าง อายุมากกว่า  
รวม 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปี ขึ้นไป 

      
ข้าราชการ 28 - - - 20 8 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 - 1 3 3 - 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 2 -  1 1 - 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 - 5 2 - - 
ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน  
(พนักงานสถานที ่ พนักงานขับรถยนต์) 

2 - - 1  1 

รวม 46 - 6 7 24 9 
ร้อยละ 100.00 - 13.04 15.22 52.17 19.57 
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3.4 ลักษณะบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกตามประเภทการจ้าง และช่วงอายุงาน 

สถานภาพ 

 ช่วงอายุงาน 
จ านวน ต่ ากว่า ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง มากกว่า  
รวม 5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 35 ปี ขึ้นไป 

         
ข้าราชการ 28 - - - - 13 8 6 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 2 3 2 - - - - - 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 2 2 - - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 6 1 - - - - - - 
ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน  
(พนักงานสถานที่  พนักงานขับรถยนต์) 

2 - - 1 - - - 1 - 

รวม 46 10 4 3 - 13 8 7 1 
ร้อยละ 100.00 21.74 8.70 6.52 - 28.26 17.39 15.22 2.17 
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 (4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย   
    การบริหารของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีในการก ากับดูแลส านักและสถาบัน และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักและสถาบันในการบริหารงานส านักและสถาบันให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักและสถาบัน 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
    การบริหารโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537 

ก าหนดวิธีการบริหารโครงการฝึกอบรมที่ เป็นโครงการเชิงเพ่ิมพูนรายได้ให้มห าวิทยาลัย       
โดยก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรม และอ านาจหน้าที่           
ของคณะกรรมการ  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
    โครงการสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2546 
 

ก าหนดนิยามของค าว่า “โครงการสัมฤทธิบัตร” การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และอ านาจ
หน้าที่ของอธิการบดีในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาประจ า  
ชุดวิชาและรายวิชา 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
    กองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2546 
 

ก าหนดนิยามของค าว่า “อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก” เงินทุนประเดิมและเงินอ่ืน ๆ     
ของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนและวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การลงทุน การใช้เงิน
ผลประโยชน์ของกองทุน 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
    การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพ่ึงพาตนเอง 
    ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
 

ก าหนดนิยามและลักษณะของค าว่า “โครงการพิเศษ” วิธีการด าเนินงาน การจัดสรรรายได้    
ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ รายละเอียดรายรับและรายจ่ายของโครงการ 
การจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของโครงการ การอนุมัติสั่งจ่าย สั่งซื้อ และก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้ง
การจัดท ารายงานรายรับ-รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
เงื่อนไข : ส านักการศึกษาต่อเนื่องไม่สามารถเป็นเจ้าของโครงการพิเศษในลักษณะตามระเบียบ
นี้ได้ แต่สามารถร่วมด าเนินโครงการพิเศษกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยได้ 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
    (1) โครงสร้างองค์กร   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย  ฝ่ายที่ให้บริการเชิงแสวงหารายได้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่าย
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม และฝ่ายที่ให้บริการซึ่งไม่มุ่งแสวงหารายได้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ฝ่ายอุทยานการศึกษา และส านักงานเลขานุการ  โดยส านักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานอ านวยการสนับสนุนด้านการบริหารและการจัดการส านั กงาน  มีการ
ด าเนินการตามนโยบายภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รายช่ือผู้บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 

 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบรหิารโครงการฝึกอบรม 
ที่มีลักษณะพิเศษ 

 

ส านักงานเลขานุการ 
- งานอ านวยการ 
- งานบุคคลและระบบงาน 
- งานแผนงาน 
- งานการเงิน บัญชี  
  และงบประมาณ 

 

 

 

 

คณะกรรมการกองทุนอุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก 

 

ฝ่ายบริการเผยแพร่างไกล 
- งานธุรการ 

- งานโครงการสัมฤทธบิัตร 

- งานกิจกรรมวิชาการ 

  เพื่อสังคม 

- งานสื่อและนวัตกรรม 

  วิชาการเพือ่สังคม 
 

 

 

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ 
และหลักสูตรการฝึกอบรม 

- งานธุรการ 
- งานวิเคราะหโ์ครงการ 
- งานจัดท าโครงการ 
  และพัฒนาหลักสูตร 
- งานการตลาด 
- งานประเมินผล 

 

 

ฝ่ายพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

- งานธุรการ 
- งานสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
- งานฝึกอบรมทางไกล 
- งานสื่อศิลปกรรม 
- งานสื่อสิ่งพิมพ ์

 

 

 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานจัดท าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- งานฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป 
- งานฝึกอบรมหลักสูตร 
  ความรว่มมือ 

 

 

 

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานอุทยานการศึกษา 
- งานสื่อและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

อธิการบด ี

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

ที่ประชมุผู้บริหาร 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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         ในปีการศึกษา 2559 ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต  (ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556 – 10 มกราคม 2560) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ  (ตั้งแตว่ันที่ 11 มกราคม 2560 – 2 เมษายน 2560) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลนิี  ณ นคร  (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน) 

รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางวิยะดา  วรธนานันท์  (ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 - 10 มกราคม 2560) 
เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ  (รักษาการในต าแหน่ง) 
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม นางสาวฐิตารีย์  พัทธนันท์ศรี  (รักษาการในต าแหน่ง) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม นายหัสนัย  ริยาพันธ์  (รักษาการในต าแหน่ง) 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นางนันทภัค  อินทุยศ 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
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    (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1. การฝึกอบรม 1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. หน่วยงานภาคเอกชน    
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ผู้สนใจทั่วไป 

1.ค่าลงทะเบียนเหมาะสม 
2. วิทยากรมีเทคนิคในการ 
   น าเสนอน่าสนใจ 
3. หลักสูตรมีคุณภาพตรงตาม 
   ความต้องการและน าไปใช้ 
   ได้จริง 
4. สถานที่และบรรยากาศดี 
5. การบริการประทับใจ 

ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. โครงการสัมฤทธิบัตร 1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. นักศึกษา มสธ. 
3. นักเรียน/นักศึกษา 
   สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

1. ค่าลงทะเบียนเหมาะสม 
2. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
3. เรียนได้ไม่จ ากัดเพศ วัย และ 
   วุฒิการศึกษา 
4. เรียนสะสมชุดวิชาน าไป 
   เทียบโอนได้ 
5. น าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้  
 

ผู้ปกครอง นายจ้าง 1. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
2. น าความรู้ไปใช้พัฒนาการท างาน/  
   การเรยีน 
 

3. การท านุบ ารุงศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 

1. บุคลากร มสธ. 
2. นักศึกษา มสธ. 
 
 

1. มีการบริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรม 
2. กจิกรรมมีความหลากหลาย 
 

ชุมชน ภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และหรือสรา้งสุนทรยีรส
ให้ชีวิต 
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บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
3. ผู้สนใจทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 
   รับผิดชอบของศูนย์วิทย 
   พัฒนา มสธ. 10 แห่ง 
4. ผู้สนใจทั่วไป 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   อุทยานการศึกษา และการ 
   ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 

4. การบริการทางวิชาการ
รูปแบบอื่น  
    - ที่ปรึกษาดา้น 
การพัฒนาองค์กร  
และวิจัย 
    - เผยแพร่บทความ
ทางอินเตอร์เน็ต 
    - รายการวิทยุ 
กระจายเสียง 

1. หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงาน 
   ภาคเอกชน/หน่วยงาน 
   รัฐวิสาหกิจ 
2. ผู้สนใจทั่วไป 

1. การให้บริการที่ดีและเน้น 
   การประชาสัมพันธ์ให้ถึง 
   กลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดหัวข้อให้ตรงกับ    
   สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ิม 
   จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
   ให้มากขึ้น 

ชุมชน ภาคีเครือข่าย 
 

กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน์ได้หรือ 
เพ่ิมความรู้และสติปัญญา 

 
 

    (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

1.  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 1.  บริการอาหาร/ เครื่องดื่ม 
2.  บริการห้องประชุม /ห้องพัก  

มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
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ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

2.  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 1.  บริการโสตทัศนูปกรณ ์
2.  ผลิตสื่อ 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพสื่อ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/ 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท ์
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  ส านักพิมพ์ จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์  คุณภาพสิ่งพิมพ์ การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/ 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.. โทรศัพท์ 
 

4.  กองคลัง บริการเบิกจ่ายเงิน 
 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5.  กองกลาง 1.  บริการยานพาหนะ 
2.  บริการจัดสถานที ่

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว  ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.  ส านักคอมพิวเตอร ์ บริการห้องคอมพิวเตอร ์
เพ่ือการฝึกอบรม 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพของอุปกรณ์ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7.  หน่วยงานเครือข่าย 1.  บริการสถานที่จัดกิจกรรม 
2.  บริการจัดการแสดง 
    ด้านศิลปวฒันธรรมต่าง ๆ   
 
 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 
   อย่างเหมาะสม 

1. การแจ้งข้อมูลการใชบ้ริการ/  
   การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า  
   และการประสานงาน 
 
 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  อีเมล ์
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ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

3.  จัดวิทยากร/เจ้าหน้าที่ร่วม 
     ปฏิบัติงาน 

2. การเผยแพร่ชื่อเสยีง 
    ของหนว่ยงาน 

8.  สาขาวชิา 12 สาขา สร้างพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
    (1) ล าดับในการแข่งขัน 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่งขัน ประเดน็การแข่งขัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.1 การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ค่าลงทะเบียน 

2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. วิธีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. วิทยากร 
 
 

1.2 โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
3. วิธีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

1.3 การท านุบ ารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 

- - - 
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    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

พันธกิจ ปัจจัยแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสถานะการแข่งขัน ผลกระทบต่อโอกาสสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

 ปัจจัยภายใน   
1. ฝึกอบรมบุคลากร 
   - การฝึกอบรม 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะ
พ่ึงพาตนเองของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2548 

 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   
ฝึกอบรม 
  

 
การร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
จัดฝึกอบรม 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ 
   - โครงการสัมฤทธิบัตร          

  
การแยกส่วนความรับผิดชอบของโครงการ 
 

 
การให้บริการแก่ผู้เรียนยังไม่มี 
ความเบ็ดเสร็จ 

 
การร่วมมือกันของหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย  
- ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- สาขาวิชา 

 ปัจจัยภายนอก มสธ.   
1. ฝึกอบรมบุคลากร 
   - การฝึกอบรม 

 
โครงการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา 
อ่ืน ๆ  

 
- ค่าลงทะเบียน 
- ขีดความสามารถและความคล่องตัว 
  ในการจัดฝึกอบรม 
 

 
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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พันธกิจ ปัจจัยแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสถานะการแข่งขัน ผลกระทบต่อโอกาสสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ 
   - โครงการสัมฤทธิบัตร          

 
โครงการ pre-degree  
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายกัน 
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

 
การบริการแก่ผู้เรียนให้เป็นที่ประทับใจ 

 
    (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ประเภทการแข่งขัน / 
 เทียบเคียง 

การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ข้อจ ากัด 
ในการได้ข้อมูล ประเด็น คู่แข่งขัน แหล่งข้อมูล 

เชิงแข่งขัน 
ประเด็น คู่เทียบเคียง แหล่งข้อมูล 

เชิงเทียบเคียง 
1. การฝึกอบรม 1. ค่าลงทะเบียน 

2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. การให้บริการ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

เว็บไซต ์ 1. ค่าลงทะเบียน 
2. เนื้อหาหลักสูตร 
3. วิทยากร 
4. การให้บริการ 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

เว็บไซต ์ - 

2. โครงการสัมฤทธิบัตร 1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/ 
   วิชาที่เปิดสอน 
3. การให้บริการ 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มือ 
  นักศึกษา 
- เว็บไซต ์

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/ 
   วิชาที่เปิดสอน 
3. การให้บริการ 
 
 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มือ 
  นักศึกษา 
- เว็บไซต ์

- 
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ประเภทการแข่งขัน / 
 เทียบเคียง 

การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ข้อจ ากัด 
ในการได้ข้อมูล ประเด็น คู่แข่งขัน แหล่งข้อมูล 

เชิงแข่งขัน 
ประเด็น คู่เทียบเคียง แหล่งข้อมูล 

เชิงเทียบเคียง 
3. การท านุบ ารุงศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 

1. การบริหาร
จัดการองค์กร 
2. กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

เว็บไซต ์ 1. การบริหาร
จัดการองค์กร 
2. กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา 

เว็บไซต ์ - 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
     1. การฝึกอบรม 
 
 

 
1. การเพ่ิมจ านวนผู้อบรม 
2. การเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. คุณภาพการให้บริการ 
 

 
การจัดฝึกอบรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
 

     2. โครงการสัมฤทธิบัตร 1. การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน 
2. การเพ่ิมชุดวิชา/รายวิชาให้เลือกเรียน 
3. คุณภาพการให้บริการ 

1. การรับสมัครผู้เรียนโดยไม่จ ากัดวัยและวุฒิการศึกษา 
2. การมีสนามสอบทั่วประเทศ 

ด้านการปฏิบัติการ 1. การสื่อสารและประสานงานภายในทั้งแนวดิ่งและ   
    แนวราบ 
2. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 

ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 



22 
 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 1. การคัดสรรและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 

    ความสามารถสูง 
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ 
    ที่ส านักต้องการ 

1. วัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 
2. บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร การท าให้ส านักเป็นทางเลือกแรกของกลุ่มเป้าหมาย เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย 
 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ส่วนประกอบระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ กิจกรรม 
กระบวนการประเมินผล 1. PDCA - Plan Do Check  Act เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ กิจกรรมของส านัก 

2. QA - Quality Assurance ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประกัน  
   คุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัย 
3. PA – Performance Agreement ส านักจัดท าค ารับรองการปฎิบัติราชการกับรองอธิการบดี  
   โดยมีการวัดตามแบบ BSC 
4. RM – Risk Management ส านักด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระบบ  
   COSO ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร ส านักใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM– Knowledge Management) ตามระบบของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 

 
ตารางท่ี 1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

โครงร่างองค์กร    
จุดที่ควรพัฒนา 
โครงร่างองค์กรบางประเด็นมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 
สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบันและผลการ
ด าเนินงานในรายตัวบ่งชี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   1. ควรน าเสนอโครงสร้างองค์กรตามรูปแบบที่มี
การปรับปรุงใหม่ 
   2. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร : ควรน าเสนอเชิง
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น อายุเฉลี่ย อายุงาน
เฉลี่ย เป็นต้น และควรพิจารณาทวนสอบหลักในการ
จ าแนกบุคลากรตามชื่อต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ให้
ชัดเจนถูกต้อง  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเขียนโครงร่างองค์กร  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการ 
ผลการด าเนินงาน : 
     1. จัดท าตารางการน าเสนอข้อมูลลักษณะโดยรวม
ของบุคลากร ในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น 
อายุเฉลี่ย อายุงานเฉลี่ย และการจ าแนกบุคลากรตาม
ชื่อต าแหน่ง   
     2. ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้มีการทบทวนค่า
บริหารจัดการ 30% ตามระเบียบการบริหารโครงการ
ฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ โดยมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
จัดท าข้อมูลเพ่ือเตรียมปรับแก้ระเบียบให้มีความ
สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน 
 

สิงหาคม 
2560 

สศต. 1 
โครงร่างองค์กร (ส่วนที่ 1 บทน า : 
โครงร่างองค์กร) ในรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2559 
สศต. 2 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  9/2560 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 วาระ
ที่ 4.1 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   3. ควรมีการน าเสนอปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์และการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 
   4. การก าหนดคู่ เทียบ : ควรพิจารณาเสนอให้
ครอบคลุมในทุกพันธกิจ/ผลิตภัณฑ์ของส านัก และ
ควรระบุให้ครอบคลุมผลการด าเนินงานที่น าเสนอไว้
ในรายตัวบ่งชี้  

     3. มีการก าหนดคู่เทียบการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดฝึกอบรม โครงการ
สัมฤทธิบัตร และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

 สศต. 3 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรม -
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 
สศต. 4 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1210 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    
จุดที่ควรพัฒนา 
บุคลากรยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ และมีความชัดเจน
เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน อัน
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ของส านักในรูปแบบใหม่  
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ผู้บริหารควรเพิ่มการสื่อสาร หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพ่ือท าความเข้าใจกับบุคลากรภายในเกี่ยวกับการ
สร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งงานจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานรูปแบบใหม่ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 
   1. ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
   2. ประชุมบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
   3. การปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน  
      ส านักการศึกษาต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการ 
ผลการด าเนินงาน : 
     1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยให้บุคลากรที่
ย้ายไปปฏิบัติงานตามฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 กลับไปปฏิบัติ งานยั งสั งกัดฝ่ ายเดิม และ
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
งาน ยังให้คงด ารงต าแหน่งหัวหน้างานต่อไป 
 

กันยายน 
2560 

สศต. 5 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  3/2560 
เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2560 วาระที่ 
1.1 
สศต. 6 
ค าสั่ งส านักการศึกษาต่อเนื่ อง ที่ 
004/2560 เรื่อง การปรับโครงสร้าง
การบริหารงานภายในของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 
สศต. 7 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 วาระท่ี1.1 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

      2. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินค่างาน
เพ่ื อก าหนดระดับต าแหน่ งสู งขึ้ น  เมื่ อวันที่  31 
กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและ
สามารถจัดท ากรอบประเมินค่างานได้ โดยมีบุคลากรที่
ผ่านการประเมินค่างานแล้ว มาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ให้ค าปรึกษา 

 สศต. 8 
รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  1/2560 
เมื่อวันที่  25 มกราคม  2560 
สศต. 9 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1879 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
สศต. 10 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 วาระที่ 
4.1 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน    
จุดที่ควรพัฒนา 
การคาดการณ์ผลการด าเนินงานเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับหน่วยงานที่
เทียบเคียงเท่านั้น ยังขาดการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของส านัก 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   1. ควรเพ่ิมการรายงานผลการเทียบเคียงการ
ด าเนินงานสัมฤทธิบัตร ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของส านัก 
   2. ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน/ข้อมูล 
เชิงลึกที่จะน าไปสู่การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
ในอนาคตของส านัก  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก าหนดคู่ เทียบด้านการ
ฝึกอบรม โครงการสัมฤทธิบัตร และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : 
   1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฝ่ายบริหารการฝึก 
อบรม  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม) 
   2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
   3. ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะ -
อนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560 
ได้มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการก าหนดคู่เทียบกับ
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม หรือศิลปวัฒนธรรมที่
คล้ายกัน ดังนี้ 

กันยายน 
2560 

สศต. 11 
การเปรียบเทียบการด าเนินงานด้าน
การจัดฝึกอบรม 
สศต. 12 
การเปรียบ เทียบการด าเนินงาน
โครงการสัมฤทธิบัตร 
สศต. 13 
การเปรียบเทียบการด าเนินการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

      1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม)  
เปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม กับ
ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์
     2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  เปรียบเทียบ    
การด าเนินงานโครงการสัมฤทธิบัตร กับ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
     3. ฝ่ายอุทยานการศึกษา  เปรียบเทียบการ
ด าเนินการกับสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนา 
หลักฐานการพัฒนาของรายบุคคล ไม่มีการระบุ  
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการน าเสนอการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน หรือเผยแพร่      
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้บุคลากรอ่ืนในส านักได้เรียนรู้
ต่อไป      

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการ 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้แจ้งบุคลากรทุกคน
ต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความ 
สามารถด้านต่าง ๆ ให้ได้ตามตามเกณฑ์  >40 ชั่วโมง 
ต่อปีต่อคน  และมอบหมายให้ส านักงานเลขานุการ
จัดท าหนังสือแจ้งข้อมูลการเข้ารับการอบรมของ
บุคลากรไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทุกสิ้นเดือน  พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของแต่ละคน และการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

สิงหาคม 
2560 

สศต. 14 
รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  3/2560 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 
1.4 
สศต. 15 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2237 
ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ขอ
ส่งข้อมูลจ านวนชั่วโมงของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
สศต. 16 
ตารางการจัด เก็บข้อมู ลจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ (ข้าราชการ) 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

 ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

   สศต. 17 
ตารางการจัด เก็บข้อมู ลจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
สศต. 18 
ตารางการจัด เก็บข้อมู ลจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ  (ลูกจ้างประจ าเงินรายได้) 
สศต. 19 
ตารางการจัด เก็บข้อมู ลจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ  (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

 ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  และ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ผลการด าเนินงานและหลักฐานยังไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินข้อ 5  
(ผลการด าเนินงานและหลักฐาน ไม่แสดงถึงการ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสร้างและ
พัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ เสนอ แต่ เป็ นการ
ประเมินผลการจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นการประเมินผล
ลัพธ์ ประกอบกับหลักฐานที่น าเสนอ สศต. 6-5 (1) 
ไม่ชัดเจนว่าเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการเดิม 
และใหม่ ที่สอดคล้องกับหลักฐานที่อ้างอิงไว้ตาม
เกณฑ์ข้อ 3) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงกระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ :  หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 3 ฝ่าย 
(ฝ่ ายบ ริห ารการฝึ กอบรม  ฝ่ าย พัฒ นาสื่ อ และ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม) 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม)  ได้ด าเนินการปรับปรุง   
“กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
(หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-
house)”  โดยก าหนดกลุ่มผู้ใช้กระบวนงานเป็น 

กันยายน 
2560 

สศต. 20 
Flow Chart กระบวนการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตร
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
In-house)”   
สศต. 21 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2559 (กันยายน 2559 – 
สิงหาคม 2560) ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
และ ตัวบ่งชี้ที่  6 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรก าหนดกลุ่มผู้ใช้กระบวนงานที่เสนอพัฒนาและ
ปรับปรุง และนิยามขอบเขตจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
ขั้นตอนในกระบวนงานให้ชัดเจน เพ่ือการประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการที่ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ได้ตรงประเด็น      

หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมร่วมกับส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 
 

สศต. 22 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ต่อ กระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
(หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก In-house)”   

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
การน าเสนอผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 3 แยก
ส่วนระหว่างแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ยุทธศาสตร์ของส านัก ท าให้ไม่เห็นความเชื่อมโยง
อย่างชัดเจน   
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การน าเสนอผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 3 ควรมี
ข้อความที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนการ
พัฒ นาคุณ ภาพกับแผนยุท ธศาสตร์และหรือ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไว้ในเอกสาร
เดียวกัน   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการ 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงสู่แผน
ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2556 -2560)  และแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านัก  

สิงหาคม 
2560 

สศต. 23 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2559 (กันยายน 2559 – 
สิงหาคม 2560) ตัวบ่งชี้ที่ 7 เกณฑ์
ข้อ 3 
สศต. 24 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2556 -
2560 ) ฉบั บป รับป รุ ง  ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

   สศต. 25 
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักการ 
ศึกษาต่อเนื่อง 

 
 
หมายเหตุ  - ให้น าผลการประเมินตัวบ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจน าข้อเสนอแนะที่มีนัยส าคัญมาก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา 
                หน่วยงานตามความเหมาะสม 
              - ในกรณีที่สามารถด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 
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ส่วนที่  3 
การประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานจริง  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2559 (กันยายน 2559 - สิงหาคม 
2560) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของ
หน่วยงาน ซ่ึงมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2559   มีดังนี ้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณทีี่ไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่         

การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงาน
ก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า  

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
ในข้อ 8 และ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า
ด้วยการด าเนินงานของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมได้ 
ดังนี้ 
     1. ด้านแผนงาน 
         มีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของส านักการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  บูรณาการแผนงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส านักการศึกษาต่อเนื่องตามที่ 

สศต. 1-1(1) 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2531 

สศต. 1-1(2) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วยการด าเนินงานของส านักและสถาบัน 
พ.ศ. 2551 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่         
การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงาน
ก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า (ต่อ) 

ก าหนด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านการมีส่วน
ร่วมของคณะผู้บริหารและและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  ก ากับ ติดตาม 
เร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ตลอดจนมีการประเมินผลการด าเนินงานรายงาน  
ในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ระบบ AE) เป็นประจ า
ทุกเดือน  และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม        
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานผ่าน ระบบ e-
Performance ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
     2. ด้านบริหารงาน 
         ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบแผนงาน  และตามที่ได้ลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินที่ก ากับดูแลส านัก ก าหนด
กลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล  
ติดตาม ให้ค าแนะน าวินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งชี้แจง
ข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการหรือคณ ะท างานต่าง ๆ  ที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง เช่น 
คณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการจัดการความรู้ 
และคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น 

สศต. 1-1(3) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 1-1(4) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 1-1(5) 
ค ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 1-1(6) 
รายงานผลตัวชี้วัด และข้อมูลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ 
3 มิติ (AERP03) 

สศต. 1-1(7) 
รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ 
e-Performance 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่         
การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงาน
ก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า (ต่อ) 

     3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
         บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือ
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการศึกษา -
ต่อเนื่อง ลงสู่ระดับฝ่ายและรายบุคคล โดยมีหัวหน้าฝ่ายก ากับ ดูแล 
บังคับบัญชาตามล าดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล 
การประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
        ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ   ทั้งจากภายในและภายนอก       
มหาวิทยาลัย โดยขอรับจากกองทุน มสธ. 12 ปี ในส่วนของส านัก 
และขอรับงบประมาณพัฒนาบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความพร้อมจัดท า
แบบประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี 
บุคลากรที่ผ่านการประเมินค่างานแล้ว มาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้
ค าปรึกษา   

สศต. 1-1(8) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  

สศต. 1-1(9) 
ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
ฝ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 1-1(10) 
ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ 
รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 1-1(11) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ (ข้าราชการ) 

สศต. 1-1(12) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน ต่ า ง  ๆ  (พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่         
การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงาน
ก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า (ต่อ) 

   4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
       มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และบริหาร
ทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทางพัสดุและการเงิน  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส านักการศึกษาต่อเนื่องก าหนดไว้ 
โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่าย   
ต่าง ๆ ต่อที่ประชุมผู้บริหารส านัก เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

สศต. 1-1(13) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ (ลูกจ้างประจ าเงิน
รายได้) 

สศต. 1-1(14) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ (ลูกจ้างชั่วคราว 
รายเดือน) 

สศต. 1-1(15) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1879 ลงวันที่ 
27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง การประเมิน
ค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

สศต. 1-1(16) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  10 /2560  เมื่ อ วันที่  7 
สิงหาคม 2560 วาระท่ี 4.1 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่         
การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงาน
ก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า (ต่อ) 

 สศต. 1-1(17) 
รายงานผลตั วชี้ วัด  และการ ใช้ จ่ ายงบ -
ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผ่านระบบ 3 มิติ (AERP04) 

สศต. 1-1(18) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง วาระรายงานการเงิน และ
การติด ตามผลการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง             
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดค่านิยมของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของส านักที่ว่า 
“องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรม พัฒนาทุนมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม
อย่างมืออาชีพ” ดังนี้ 
     1. คุณภาพ (Quality)  หมายถึง การด าเนินงานของส านัก   
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ 
     2. ประทับใจ  (Impression) หมายถึง บุคลากรส านักมีใจใน
การให้บริการ (Service Mind) การให้บริการที่ประทับใจเหนือ
ความคาดหวัง 

สศต. 1-2(1) 
ค่านิยมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง (อ้างอิง
จากรายงานประจ าปี 2559 ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง)   

สศต. 1-2(2) 
รายงานผลโครงการฝึกอบรม เรื่อง การสร้าง
วัฒนธรรมองค์ กร : คุณภาพ ประทั บใจ 
นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ  เมื่อวันที่ 13 และ 16 
มกราคม 2560   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง             
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 
(ต่อ) 

      

     3. นวัตกรรมใหม่ (Innovation)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญเพ่ือปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผล
ของส านัก รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
     4. มืออาชีพ (Professional)  หมายถึง บุคลากรของส านักมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ท า ท าให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้  ผู้บริหารสามารถไว้วางใจได้ เมื่ อ
มอบหมายงานให้ท า มีสมรรถนะสูง ท างานมาตรฐานสูง อย่างมือ
อาชีพ 
     โดยผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ไดม้ีการปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของส านัก  ดังนี้ 
     1) จัดสัมมนาบุคลากรส านัก เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร : 
คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ  เมื่อวันที่ 13 และ 16 
มกราคม 2560 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และมีสมรรถนะ
สูงในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
     2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยให้บุคลากรแต่ละฝ่ายน าเสนอความรู้ที่ได้รับ และการน าไปใช้ 

สศต. 1-2(3) 
สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
การพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560   

สศต. 1-2(4) 
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การ
ประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง
สูงขึ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

สศต. 1-2(5) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2560 วาระท่ี 4.1 

สศต. 1-2(6) 
ภาพกิจกรรมจัดอบรมบุคลากร เรื่อง การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง             
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น  
(ต่อ) 

ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่ ได้จากการสัมมนา เรื่อง การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร : คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ 
     3) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถจัดท ากรอบการประเมินค่างาน
ได้ โดยมีบุคลากรที่ผ่านการประเมินค่างานแล้วมาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าปรึกษา  
     4) จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์  ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
อาคารตรีศร ชั้น 4 
     5) ส่งเสริมบุคลากรของส านักทุกระดับทั้งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ให้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะที่
สามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง   
     6) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของส านักให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้ข้อเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ  โดย 
ผู้อ านวยการส านักท าหน้าที่เป็นประธาน มอบหมายงาน ติดตามผล
การด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง                
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และสื่อสารแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่ วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 
 
 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้ 
     1. บุคลากรของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
         1) การประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น วางแผน ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน การ
ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางาน 
         2) การประชุมบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจน
รับทราบนโยบายการท างาน  
         3) การประชุมบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเลือกผู้แทนข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ในการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
         4) การประชุมคณะท างานต่าง ๆ ของส านั กการศึกษา
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน วางแผนปรับปรุงงาน และติดตามผลการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะท างาน 
  

สศต. 3-1(1) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2560 

สศต. 3-1(2) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง นัดพิเศษ  

สศต. 3-1(3) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรม 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 
2560 

สศต. 3-1(4) 
โครงการงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง                
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และสื่อสารแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่ วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน  (ต่อ) 

 
 
 

     2. ประชาชนทั่วไป นักศึกษา มสธ. และผู้เรียนสัมฤทธิบัตร 
         1) การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส านักจัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา มสธ. เช่น  โครงการประเพณีสงกรานต์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
         2)  การประเมินผลการจัดฝึกอบรมที่มีลักษณะเชิงหารายได้ 
เสียค่าลงทะเบียน เช่น หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป  หลักสูตรฝึกอบรม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล 
         3) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่จัด
ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น โครงการ
ประกวดสุนทรพจน์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
         4) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ซึ่งเป็น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานต่าง ๆ  
     3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
         มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
ภาครัฐและเอกชน  

สศต. 3-1(5) 
ตั วอย่ างสรุป ราย งานผลการฝึ กอบรม 
หลั กสู ตร การท างาน เป็ นที ม  วันที่  16 
สิงหาคม 2560 

สศต. 3-1(6) 
   สรุปผลประเมินการประกวดสุนทรพจน์ใน

หลวงรัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

สศต. 3-1(7) 
ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลผู้ เรียน โครงการ
สัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 92-95 ประจ าปีการศึกษา 
2558 

สศต. 3-1(8) 
สรุปผลการส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง   

สศต. 3-1(9) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2559 (วาระที่ 4.7)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง                
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และสื่อสารแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่ วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน  (ต่อ) 

 
 
 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการสื่อสารแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในส านักผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
     1. การประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
        ที่ประชุมผู้บริหารส านัก ได้มีการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560 และเป็นนโยบายของผู้อ านวยการส านักให้ก าหนดวาระเรื่อง
รายงานการเงิน และการติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ไว้ใน
การประชุมผู้บริหารส านักทุกครั้ง      
     2. การประชุมฝ่ายต่าง ๆ ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
         ผู้อ านวยการส านักได้ก าหนดให้มีการประชุมฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และแจ้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของฝ่ายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 
     3. การประชุมคณะท างานต่าง ๆ ของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
         ผู้อ านวยการส านักได้มีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใน
ส านัก เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน โดยมอบหมายให้เลขานุการ
คณะท างานเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการท างาน 

สศต. 3-1(10) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  5 /2560  เมื่ อ วันที่  12 
เมษายน 2560  วาระท่ี 2.1 , 2.2 

สศต. 3-1(11) 
รายงานการประชุมฝ่ายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2559  

สศต. 3-1(12) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560 วาระท่ี 4.2 

สศต. 3-1(13) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
5 พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 1.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
     1. หลักประสิทธิผล  
         1.1 ผู้อ านวยการส านักมีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน มีการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและเกิดผล
สัมฤทธิ์ได้ โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
      1.2 มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง และเร่งรัด  
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ
ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุม
ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง (วาระรายงานการเงิน และการ
ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ) 

สศต. 1-4(1) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 1-4(2) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

สศต. 1-4(3) 
   ค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าชการป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 1-4(4) 
   ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับฝ่าย 
สศต. 1-4(5) 
   ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับบุคคล 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

     2. หลักประสิทธิภาพ  
         2.1 ผู้อ านวยการส านักมีการบริหารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานตามตัวบ่งชี้
ในแผนยุทธศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2556- 2560) และในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับฝ่ายและรายบุคคล 
         2.2 มีการบริหารงานที่ใช้งบประมาณ ทรัพยากร บุคคล 
เวลา และการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า โดยมีการด าเนินงานตาม  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติที่ 
3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
        1) มีการจัดส่งข้อมูลที่ส าคัญในระดับมหาวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เช่น การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 การรายงานผลค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ในระบบ e-Performance  การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ในระบบติดตาม 
ประเมินผล (AE) การจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
(SAR)  และการจัดส่งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
(ตัวชี้วัดที่ 13) 
 

สศต. 1-4(6) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง (วาระรายงานการเงิน 
และวาระการติดตามผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายต่าง ๆ) 

สศต. 1-4(7) 
รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง (ระบบ e-Performance)  

สศต. 1-4(8) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ -
ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน  

สศต. 1-4(9) 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2554  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

        2) มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (ตัวชี้วัดที่ 16) 
    3. หลักการตอบสนอง  
        3.1 มีแผนการด าเนินการ หรือขั้นตอนที่ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและคาดหวัง ความส าเร็จได้  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีการติดตามผลการด าเนินงานผ่าน
ที่ประชุมผู้บริหารส านัก และรายงานผลค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
        3.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม  
พันธกิจของส านักด้านบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการท างานให้
ดียิ่งขึ้น โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
    4. หลักภาระรับผิดชอบ  
        4.1 มีการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ และตามที่ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีการติดตาม 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

สศต. 1-4(10) 
   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช   

สศต. 1-4(11) 
   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัก 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สศต. 1-4(12) 
   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนได้รับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน   

สศต. 1-4(13) 
ประกาศส านักการศึ กษาต่อเนื่ อง เรื่อง 
รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้ างเงิน รายได้ที่ มี ผลการปฏิบั ติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

        4 .2  มี การบ ริห ารทรัพยากร  บุ คคล  ภาระงาน  และ
งบประมาณ ตามความรับผิดชอบ โดยยึดการมีส่วนร่วมเป็นหลัก 
เช่น การจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ 
ด าเนินการโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
     5. หลักความโปร่งใส  
           5.1 ผู้อ านวยการส านักมีการบริหารงานเป็นไปด้วยความ
ชัดเจน และโปร่งใส ยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์  สามารถ
ตรวจสอบได้  เช่น ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงิน
รายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีการด าเนินการตามขั้นตอน
และระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของส านักให้ทราบโดยทั่วกัน  ตลอดจนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  
         5.2 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านทางเว็บไซต์ของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง 
         5.3 มีการเวียนแจ้งรายงานการประชุมผู้บริหารส านัก ไปยัง
บุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

สศต. 1-4(14) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  

 สศต. 1-4(15) 
   เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
สศต. 1-4(16) 
   ตัวอย่างหนังสือเวียนแจ้งรายงานการประชุม

ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 1-4(17) 
   ตัวอย่างค าสั่งคณะท างานของส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง 
สศต. 1-4(18) 
   ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธี

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 
2559 

สศต. 1-4(19) 
   หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ

นานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือ 
ข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 7 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

     6. หลักการมีส่วนร่วม  
         6.1 ผู้อ านวยการส านักเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีร่วมในการด าเนินการของหน่วยงาน ในการบริหารจัดการ
โดยยึดเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก เช่น การเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ในการจัด
อบรม เรื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560  การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการ
เข้าร่วมเป็นคณะท างานต่าง ๆ ตามภารกิจของส านัก  
         6.2 มีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้าง
เครือข่ายการท างานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการเชิญ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะท างาน เช่น 
การจัดโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 
เมื่อวันที่  28 -29 ตุลาคม 2559 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 
2560 โดยส านักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับส านักศิลปและและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก 

 สศต. 1-4(20) 
   ตั วอย่ างหนั งสื อขอเสนอแต่ งตั้ งผู้ รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 1-4(21) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 
1342/2558 เรื่อง มอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการ
ส านัก และผู้อ านวยการสถาบัน 

สศต. 1-4(22) 
ตัวอย่างหนังสือสรุปรายการตั้งฝากรายรับ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษประจ าเดือน และ
การปันส่วนรายรับ 10% เข้ามหาวิทยาลัย 

สศต. 1-4(23) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 เรื่อง เลือกผู้แทนข้าราชการและ
พนักงานที่มิใช่คณาจารย์ในคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

    7. หลักการกระจายอ านาจ  
        ผู้อ านวยการส านักจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงานเชื่อมต่อกันในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มี
การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและด าเนินการ 
ดังนี้ 
         1) มีการแต่งตั้งเลขานุการส านัก/หัวหน้าฝ่ายรักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการส านัก กรณีติดภารกิจอ่ืนใดที่ไม่อาจมาปฏิบัติ
ราชการได้ 
         2) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่หัวหน้าฝ่ายใน
การควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของฝ่าย 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนในขั้นต้นของบุคลากรในฝ่าย  
          3) มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการส านัก/
หัวหน้าฝ่าย ในกรณีที่เลขานุการส านักและหัวหน้าฝ่ายต้องไปปฏิบัติ
ราชการ ลาป่วย ลาพักผ่อน ติดภารกิจอ่ืนใดที่ไม่อาจมาปฏิบัติ
ราชการได้ 
     8. หลักนิติธรรม  
        8.1 ผู้อ านวยการส านักมีการบริหารงาน การเงิน  และ
ทรัพยากร เป็นไปตามระเบียบราชการ ดังนี้  

สศต. 1-4(24) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง นัดพิ เศษ เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 
2559 วาระที่ 1.1 แบบรับฟังความคิดเห็น
ของประชาคม ตามข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี 

สศต. 1-4(25) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่ อง นัดพิ เศษ เมื่อวันที่  5 มกราคม 
2560 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  

สศต. 1-4(26) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 
เรื่อง การเลือกผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ในการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

             1) มีการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การพัสดุ และค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ส านักมีอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ การด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ  
สั่ งจ้าง ภายในวงเงินครั้ งละไม่ เกิน  100,000 บาท (ค าสั่ งที่ 
1342/2548 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548)  และมอบหมายบุคลากร
ท าหน้าที่ควบคุมระบบการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการพัสดุ เกี่ยวกับการพัสดุ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
             2) การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องปันส่วน
รายรับจากการจัดฝึกอบรม ร้อยละ 10 เข้าเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ให้เกินร้อยละ 
90 ของรายรับ 
    9. หลักความเสมอภาค  
        9.1 ผู้อ านวยการส านักให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
คน โดยเท่าเทียมกัน ดังนี้ 
             1) ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
คณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นผู้
พิจารณาตัดสิน 

สศต. 1-4(27) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง นัดพิเศษ เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 
2560 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะ
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

             2 ) ส่ งเสริม  และสนับสนุนบุ คลากรทุ กคน ตั้ งแต่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามสมรรถนะ และ
ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
             3) ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรทุกคนที่มีคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่งเพ่ือจัดท ากรอบการประเมินค่างานเพ่ือก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น  
        9.2 ส่งเสริมการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป 
นักศึกษา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส านักจัด
ขึ้น ทั้งท่ีเป็นโครงการแบบให้เปล่า และโครงการที่เสียค่าลงทะเบียน  
        9.3 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถร้องทุกข์ได้เมื่อ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  มีการปิดประกาศแผนปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน การประกาศรายชื่อ
ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากให้
บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน หากบุคลากรที่ไม่เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน สามารถโต้แย้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการส านักได้ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

     10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
          ผู้อ านวยการส านักเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งอธิการบดี การประชุมเลือก
ผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ในการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเสนอชื่อ
บุคคลที่ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่  

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า ตามที่ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีต่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน พร้อมทั้ งมีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ทุกรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน ซึ่งผู้อ านวยการส านักได้น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
     1. มีการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

สศต. 1-5(1) 
รายงานประจ าปี  2559 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 1-5(2) 
แผนยุทธศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สศต. 1-5(3) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่  

     2 . ให้ ความส าคัญ กับความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จัดท ากรอบประเมิน  
ค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  
     3. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยการจัด
อบรม เรื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560  มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ร่วมอภิปราย ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของส านัก และเตรียมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี ในปีถัดไป 
   

สศต. 1-5(4) 
ค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง   

 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
ในการวิ เคราะห์ /ทบทวน  SWOT ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholders) ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก
หน่วยงาน ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
และ/หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี
ที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดตัว 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)  โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรส านัก ในรูปของคณะท างานด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยผู้บริหารส านักและบุคลากร มีการประชุม
คณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ประกอบด้วย 
     1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
(SWOT)  
 

สศต. 2-1(1) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 2-1(2) 
SWOT ส านักการศึกษาต่อเนื่อง       

สศต. 2-1(3) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์       
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    บ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) และ/หรือผลลัพธ์ 
(Outcome) และค่าเป้ าหมาย และได้ รับ
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

     2. แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2556 - 2560)  
     3. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 (พ.ศ. 2556 - 2560)  
     โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประกอบการ
พิจารณา ได้แก่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสรุปผลค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือปรับตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย มุ่งเน้นการด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ของส านักที่
ก าหนดไว้ว่า “องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรม พัฒนาทุนมนุษย์ 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ”  โดยแผนยุทธศาสตร์ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง (พ.ศ. 2556 - 2560) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน    
ที่ก ากับดูแลส านักให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 
 

สศต. 2-1(4) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 
5 ปี  (พ .ศ .2556 - 2560) ประจ าปี งบ - 
ประมาณ พ.ศ. 2559 

สศต. 2-1(5) 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558   

สศต. 2-1(6) 
รายงานการประชุ ม คณ ะท างานด้ าน      
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  1/2560  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 วาระท่ี 4.1      

สศต. 2-1(7) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/618 ลงวันที่ 
14 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ค รบตามพั นธกิ จของ
หน่ วยงาน   โดยก าหนดตั วบ่ งชี้ และค่ า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือ
ระดับบุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบถ้วนตามพันธกิจของ
ส านักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และการพัฒนาองค์กร ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556 - 2560) ภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า/สนับสนุน
ยุทธศาสตร์และโครงการยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ผลผลิต ดังนี้ 
     ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ 
     1) ข 1.2.1 ผลผลิตการบริการเผยแพร่วิชาการแก่สังคม 
     2) ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตร  
     ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ 
     3) ง 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  
     4) ง 2.2.1 ผลผลิตการส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม  
     ด้านการพัฒนาองค์กร  ได้แก่ 
     5) จ 1.4.1 ผลผลิตการฝึกอบรม  สศต. 
     6) พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป  สศต.  

สศต. 2-2(1) 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2556 - 2560  

สศต. 2-2(2) 
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) กับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 2-2(3) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 2-2(4) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2559  วาระท่ี 4.2 

สศต. 2-2(5) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  
4 เมษายน 2559  วาระท่ี 4.1 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ครบตามพันธกิ จของ
หน่ วยงาน   โดยก าหนดตั วบ่ งชี้ และค่ า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือ
ระดับบุคลากร (ต่อ) 

     2. ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
         2.1 ทุกฝ่ายศึกษาภาพรวมแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
         2 .2  ทุ กฝ่ ายจั ดท าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยอิงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 
         2.3 ส านั ก งาน เลขานุ การประสานและรวบรวมร่ า ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอที่ประชุม
คณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
         2.4 ที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
         2.5 ส านักงานเลขานุการประสานฝ่ายปรับร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
ส านัก และรวบรวมน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งกองแผนงาน 

สศต. 2-2(6) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/790 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบ
แผนปฏิ บั ติ ราชการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 2-2(7) 
หนังสือที่  ศธ 0522.08(01)/ว 2225 ลง
วันที่  31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม  

สศต. 2-2(8) 
รายงานการประชุมฝ่ายต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2559 

สศต. 2-2(9) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  7/2559 เมื่ อวันที่  26 
ตุลาคม 2559 วาระท่ี 4.7 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ครบตามพันธกิ จของ
หน่ วยงาน   โดยก าหนดตั วบ่ งชี้ และค่ า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือ
ระดับบุคลากร (ต่อ) 

     3. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลงสู่การปฏิบัติงานระดับฝ่ายและระดับบุคลากร ดังนี้ 
         3.1 การประชุมฝ่ายต่าง ๆ โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็น
ประธานการประชุม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559   
         3.2 การประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
         3.3 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับฝ่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
         3.4 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับรายบุคคล  

สศต. 2-2(10) 
หนังสือที่  ศธ 0522.08(01)/ว 2775 ลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอเชิญ
ร่วมพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560 

สศต. 2-2(11) 
ตัวอย่างเอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระดับ
ฝ่าย 

สศต. 2-2(12) 
ตัวอย่างเอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระดับ
รายบุคคล 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

 
 
 
 
 
 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม 
ทั้งที่ เป็นภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า/สนับสนุนยุทธศาสตร์ และ
โครงการยุทธศาสตร์  จ านวน 6 ผลผลิต  ดังนี้ 
     1. ข 1.2.1 ผลผลิตการบริการเผยแพร่วิชาการแก่สังคม  
     2. ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตร  
     3. ง 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  
     4. ง 2.2.1 ผลผลิตการส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
     5. จ 1.4.1 ผลผลิตการฝึกอบรม  สศต. 
     6. พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป  สศต. 
     มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางที่ส านักและ
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
     1. รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้
บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องรายงานการเงิน   และ    
การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ   

สศต. 2-3(1) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 2-3(2) 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 2-3(3) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง วาระรายงานการเงิน  
และ การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่าย
ต่าง ๆ   

สศต. 2-3(4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 61 ลงวันที่ 
21  ตุ ลาคม 2559 เรื่อ ง บั นทึ กข้อมู ล
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยงานลงระบบ 3 มิติ 
(AE) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปยังฝ่ายต่าง ๆ เป็นประจ าทุกสิ้น
เดือน และบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงาน (ระบบ AE) ของมหาวิทยาลัย 
     3. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะท างานด้าน   
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีผู้บริหารของส านักเป็นคณะท างาน 
     4. การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค า
รบัรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระบบ 
e-Performance ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และ
รายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินที่
ก ากับดูแลส านัก จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
     ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560   
 

สศต. 2-3(5) 
ตัวอย่างหนังสือรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ป ระจ าปี งบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  

สศต. 2-3(6) 
ค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 2-3(7) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 34 ลงวันที่ 6 
มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งก าหนดปฏิทินการ
รายงานความก้าวหน้าตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 

สศต. 2-3(8) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  5 /2560 เมื่ อวันที่  12 
เมษายน 2560 วาระท่ี 2.1      
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา  (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สศต. 2-3(9) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 75 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560 เรื่อง แจ้ งก าหนดการ
รายงานความก้าวหน้าตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน           

สศต. 2-3(10) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
5 พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 1.2      

สศต. 2-3(11) 
หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 166 ลงวันที่ 
2 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญ เข้ าร่วม
ประชุมรายงานสรุปผลการด าเนินงานการ
ปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยงาน 
(รอบ 12 เดือน)           
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา  (ต่อ) 

  สศต. 2-3(12) 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน (ระบบ e-Performance)  

 
4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ของแผนยุทธศาสตร์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และรายงานผลต่อผู้ บ ริหารและ/หรือที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา   

 
 
 
 
 
 
 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และค่า
เป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์  และติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 -
มีนาคม 2560) และ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 
2560) เพ่ือให้ส านักทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result) ตามวิสัยทัศน์  
“องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรม  พัฒนาทุนมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม
อย่างมืออาชีพ” ในการประเมินผลดังกล่าว เป็นการประเมิน
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

สศต. 2-4(1) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 2-4(2) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ- 
ศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
 

 
 
 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2560
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2560
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2560
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2560
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และรายงานผลต่อผู้ บ ริหารและ/หรือที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา  (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่สากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน   
 

สศต. 2-4(3) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
5 พฤษภาคม 2560  วาระท่ี 1.1 

สศต. 2-4(4) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ - 
ศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุม 
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานระหว่างปี   และ/หรือการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในปีถัดไป  

 
 
 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารของ
ส านัก/ที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ไป
ประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี  และ/หรือการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีถัดไป 
ดังนี้ 
     1. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้  
     พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม  
     1) ตัดตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพ่ิมขึ้น 
(C39) เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกแผนสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน/เงินรายได้ เป็นผลให้โครงการที่ เสนอของบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการตามแผนต้องยุติการด าเนินงาน 

สศต. 2-5(1) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ - 
ศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559) 

สศต. 2-5(2) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560 วาระท่ี 1.1 และ 4.1 

สศต. 2-5(3) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ  5  ปี  (พ .ศ . 2556 -2560 ) ฉบั บ
ปรับปรุง (เดิม) 

สศต. 2-5(4) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ  5  ปี  (พ .ศ . 2556 -2560 ) ฉบั บ
ปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ใหม่) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุม 
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานระหว่างปี   และ/หรือการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในปีถัดไป  (ต่อ) 

     2) ตัดตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของเงินงบประมาณแผ่นดิน (C40) เนื่องจากท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 
2556-2560 ส านักไม่มีการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
     3) ตัดตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของจ านวนบุคลากรเข้าอบรม/บรรลุ 
STOU Culture ของมหาวิทยาลัย (C52.1) เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่ได้จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมองค์กร (STOU Culture) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว 
     4) เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวน
ชั่วโมงเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/คน/ปี เป็น ร้อยละ
ของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 
2559-2560   
     2. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์  ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 
1.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง  

สศต. 2-5(5) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
5 พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 1.1 

สศต. 2-5(6) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ - 
ศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

สศต. 2-5(7) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  2 /2560 เมื่ อวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2560 วาระท่ี 4.2 และ 5.5 

สศต. 2-5(8) 
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติอยู่ปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา และนโยบาย เรื่อง การเวียน
หนังสือของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุม 
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานระหว่างปี   และ/หรือการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในปีถัดไป  (ต่อ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560)  ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาองค์กรสู่ องค์กร
สมรรถนะสูง ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน  โดยได้มอบหมายให้ส านักงาน
เลขานุการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับการอบรมของ
บุคลากร และจัดท าสรุปจ านวนชั่วโมงที่บุคลากรแต่ละคนได้รับการ
พัฒนา แจ้งไปยังฝ่าย ต่าง ๆ ทุกสิ้นเดือน เพ่ือพิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
     3. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไปก าหนด
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา และนโยบายเรื่อง 
การเวียนหนังสือของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ให้สอดคล้องกับ
มาตรการในการบริหารงานงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี
การใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และบรรลุผลการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานตั้งไว้ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตัวชี้วัดร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค าด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตั วบ่ งชี้
ผลการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ข อ งห น่ ว ย งาน   โด ย เป รี ย บ เที ย บ กั บ
หน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้   

 
 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กร 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
ได้มีมติมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของส านัก ด าเนินการ
ก าหนดคู่ เทียบกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคม หรือศิลปวัฒนธรรมที่
คล้ายกัน และน าผลของการเปรียบเทียบมาพัฒนางานเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายของส านัก และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า “องค์กรนวัตกรรม
การฝึกอบรม พัฒนาทุนมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม อย่างมืออาชีพ” ดังนี้ 
     1. โครงการสัมฤทธิบัตร มอบฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
     2. ด้านการจัดฝึกอบรม มอบ 3 ฝ่ายงานฝึกอบรม 
     3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมอบฝ่ายอุทยานการศึกษา  
ซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบได้ด าเนินการก าหนดคู่เทียบ ดังนี้ 
     ด้านโครงการสัมฤทธิบัตร  เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ประเด็นที่เปรียบเทียบ คือ 
     1. หลักการโครงการ/หลักสูตร 
     2. คุณสมบัติของผู้เรียน 

สศต. 2-6(1) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560 
วาระท่ี 1.1 

สศต. 2-6(2) 
หนังสือที่  ศธ 0522.08(01)/ว 1210 ลง
วันที่  24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สศต. 2-6(3) 
การเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการ
สัมฤทธิบัตร ระหว่าง ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง กับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

สศต. 2-6(4) 
การเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการจัด
ฝึกอบรม ระหว่าง ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
กับ ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร 
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน  โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้  (ต่อ) 

 
 

     3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
     4. สาขาวิชา/คณะวิชาที่เปิดสอน 
     5. ระยะเวลาการเรียน 
     6. การลงทะเบียนเรียน การสอบ การสอบซ่อม 
     7. การเข้าสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ Walk-in-Exam 
     8. การโอนชุดวิชา 
     9. พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร 
     10. การได้รับเกียรตินิยม 
     ด้านการจัดฝึกอบรม  เปรียบเทียบกับส านักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นที่เปรียบเทียบ คือ 
     1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก 
     2. จ านวนครั้งในการจัดอบรมตามแผนประจ าปี 2560 
     3. ชื่อหลักสูตร 
     4. หัวข้อการอบรม 
     5. วิธีการ 
     6. วิทยากร 
     7. จ านวนวันจัดอบรม 
     8. ค่าลงทะเบียน 

สศต. 2-6(5) 
การเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม กับ  สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร       
ศรีอยุธยา   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร 
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน  โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้  (ต่อ) 

 
 

     9. สถานที่จัดอบรม 
     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบกับสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเด็นที่
เปรียบเทียบ คือ   
     1. การบริหารจัดการองค์กร 
     2. กระบวนการด าเนินการ 
     3. ผลลัพท ์
     4. แหล่งงบประมาณ 
     ในการเปรียบเทียบการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส านัก
สามารถด าเนินการได้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านข้อมูลของหน่วยงานที่
เปรียบเทียบ  ส่วนการคาดการณ์ผลการด าเนินการเพ่ือแถลงถึงผล
การด าเนินงานในอนาคตของส านักนั้นยังไม่สามารถด าเนินการได้  
เนื่องจากจ าเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกและครบถ้วน เพ่ือน าไปสู่การ
วิเคราะห์ผลการคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน อย่างน้อย 1   
พันธกิจ 

    ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของส านักด้านการ
บริการที่ดี  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ดังนี้ 

สศต. 3-1(1) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 
วาระท่ี 4.2     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน อย่างน้อย 1   
พันธกิจ  (ต่อ) 

     พันธกิจที่ 2  ฝึกอบรมบุคลากร พัฒนาทุนมนุษย์ ให้ค าปรึกษา
พัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง  ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจในการให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงาน และตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
     พันธกิจที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น       
     พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม ตัวชี้วัด ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
     โดยมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรของส านักมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านการให้บริการ และส านักมีแนวทางการให้บริการที่ดี
ตามพันธกิจ 

สศต. 3-1(2) 
   แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)  ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 3-1(3) 
   ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 032/2558 

ลงวันที่  17 มิถุนายน 2558 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง 

สศต. 3-1(4) 
   พจนานุกรมสมรรถนะ ส านักการศึกษา -

ต่อเนื่อง (สมรรถนะหลัก) 
สศต. 3-1(5) 
   แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1   

      คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการ 
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด เรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะขององค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
บุคลากรส านักสังกัดฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น  46  คน 

สศต. 3-2(1) 
   รายชื่อบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง      

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ และ
ทั กษ ะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ป ระ เด็ น ค วาม รู้         
ที่ก าหนด 

 สศต. 3-2(2) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 
วาระท่ี 4.2  

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เ พ่ื อค้ น ห าแน วป ฏิ บั ติ ที่ ดี 
(Good Practice) ต ามป ระ เด็ น ค วาม รู้ ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด   

 
 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  
ดังนี้ 
     1. เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง ให้แก่บุคลากรส านัก  เรื่อง การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร : คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ 
เมื่อวันที่ 13 และ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร โดยมีวิทยากร จ านวน 3 ท่าน คือ  

สศต. 3-3(1) 
หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร 

สศต. 3-3(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/3302 ลงวันที่ 
26  ธัน วาคม  2559 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร : คุณภาพ ประทับใจ 
นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทั กษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด   

 
 
 
 
 

         1) อาจารย์ ดร.พยัต  วุฒิรงค์ จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) หัวข้อ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
กรณีศึกษา : SCG Best Practice ในภาพรวม 
         2) อาจารย์ทันพงศ์  ชัยปรีชาพล จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) หัวข้อ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
กรณีศึกษา : TRUE Best Practice ด้านนวัตกรรม 
         3) อาจารย์ธวัชชัย  โพธาค า จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หัวข้อ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ กรณีศึกษา : AIS Best Practice ด้านบริการ 
     2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ  เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
ตรีศร โดยตัวแทนฝ่ายเป็นผู้น าเสนอสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
เมื่อวันที่  13 และ 16 มกราคม 2560 และการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย โดยใช้กรณีศึกษาของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเน้นในเรื่องการให้บริการ 

สศต. 3-3(3) 
รายชื่อผู้เข้าอบรมและภาพกิจกรรม วันที่ 13 
และ 16 มกราคม 2560 

สศต. 3-3(4) 
   สรุปความรู้ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

: คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่  มือ
อาชีพ เมื่อวันที่ 13 และ 16 มกราคม 2560 

สศต. 3-3(5) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 186 ลงวันที่ 

24  มกราคม  2560  เรื่ อ ง  ขอ เชิญ ร่ วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ 

สศต. 3-3(6) 
   รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาพถ่าย เมื่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทั กษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ต่อ) 

     3. มีการสรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เมื่อวันที่ 
13 และ 16 มกราคม 2560 เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร : 
คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่  มืออาชีพ และเมื่อวันที่  6 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้านคุณภาพ
การให้บริการ  เผยแพร่ไปยังบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ โดยการจัดท าเป็น
หนังสือเวียนแจ้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และวันที่ 15 มีนาคม 
2560 พร้อมทั้งจัดเก็บและน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 

สศต. 3-3(7) 
   สรุปความรู้  เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของ

องค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

สศต. 3-3(8) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 622 ลงวันที่ 

15 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งบันทึกความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้าน
คุณภาพการให้บริการ  

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ ดี 
(Good Practice) มาพัฒ นาและจัด เก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

     คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการ
รวบรวมความรู้ที่ ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง ตามข้อ 3 และศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการจากแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ เช่น 
ข้อมูลความรู้ทางเว็บไซต์เกี่ยวกับหลักการให้บริการ อ้างอิงจาก   
กองวิชาการและแผนงาน กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล เทศบาลนคร
เชียงใหม่  และคู่มือการจัดหลักสูตร In-house Training ของส านัก
สิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มาสรุปเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดขีองส านัก เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการจัดฝึกอบรม  หลักสูตร 

สศต. 3-4(1) 
   เอกสารอ้างอิง เรื่อง หลักการให้บริการ กอง

วิชาการและแผนงาน กลุ่มงานวิจัยและ
ประเมินผล เทศบาลนครเชียงใหม่ 

สศต. 3-4(2) 
   เอกสารอ้างอิง คู่มือการจัดหลักสูตร In-

house Training ส านักสิริ พัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ ดี 
(Good Practice) มาพัฒ นาและจัด เก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) (ต่อ) 

ความร่วมมือกับหน่วยงาน (In-house)  ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
และเผยแพร่ไปยังบุคลากรของส านักได้น าไปใช้ประโยชน์  โดยการ
ท าหนังสือเวียนแจ้งฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

สศต. 3-4(3) 
   แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การออกแบบหลักสูตร

การจัดฝึกอบรม หลักสูตรความร่วมมือกับ
หน่วยงาน In-house 

สศต. 3-4(4) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1452 ลงวันที่ 

15 มิถุนายน 2560  เรื่อง  ขอส่งแนวปฏิบัติ
ทีด่ีในการให้บริการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 3-4(5) 
   เว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
   http://www.stou.ac.th/offices/Oce/ 
   kmoce1/PR1.htm 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/offices/Oce/kmoce1/index.htm
http://www.stou.ac.th/offices/Oce/kmoce1/index.htm
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) แ ละจากความ รู้ 
ทั กษะของผู้ มีป ระสบการณ์ ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้   เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้ านคุณภาพ        
การให้บริการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) มาปรับใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก  (หลักสูตรความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน In-house) โดยมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร
ใหม่ รวมถึงการประเมินผลหลังการฝึกอบรม       
     ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ต้องค านึงถึงความต้องการ
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน   
นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ก่อนจัดอบรม ระหว่างอบรม และหลังการอบรม การให้
ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงาน  ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงรูปเล่มและการออกแบบรายงานการประเมินผลการ
ฝึกอบรมตามหลักวิชาการประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าผล
การประเมินไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ 

สศต. 3-5(1) 
   แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การออกแบบหลักสูตร

การจัดฝึกอบรม หลักสูตรความร่วมมือกับ
หน่วยงาน In-house 

สศต. 3-5(2) 
   โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ เปรียบเทียบ

กับ โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเดิม  
สศต. 3-5(3) 
   แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (ใหม่ ) 

เปรียบเทียบกับ แบบประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม (เดิม) 

สศต. 3-5(4) 
   รายงานการประเมินผล หลักสูตร การเขียน

โครงการ วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 
(เดิม)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) แ ละจากความ รู้ 
ทั กษะของผู้ มีป ระสบการณ์ ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
(ต่อ) 

 

หน่วยงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้ สามารถวัดได้จากผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน   
 

สศต. 3-5(5) 
   สรุปรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร    

การท างานเป็นทีม  วันที่ 16 สิงหาคม 2560  
(ใหม่) 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2559 (ก.ย. 59 - ส.ค. 60) 

 
สูตรการค านวณ 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี  
 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
    ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่

ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การท างานตามหน้าที่  เพ่ือส่งเสริมการท างานของบุคลากรสู่การ
เป็นมืออาชีพตามค่านิยมของส านัก  คือ คุณภาพ ประทับใจ 
นวัตกรรมใหม่ และมืออาชีพ  และสอดคล้องกับพันธกิจของส านัก
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

สศต. 4-1(1) 
สรุปข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน    
ที่ได้รับการพัฒนา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปีการศึกษา 2559  (1 กันยายน  
2559 - 31 สิงหาคม 2560) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ 8 ชั่วโมงต่อวัน)  (ต่อ) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 46 คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ จ านวน 28 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
จ านวน 7 คน และลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน จ านวน 2 คน (สังกัด
กองกลาง)   

     ส านักมีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 
วันท าการ และ 8 ชั่วโมงต่อวัน) จ านวนทั้งสิ้น  29 คน   คิดเป็น  
ร้อยละ 78.38 (= 29 x 100 / 37)  (จ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนของส านัก นับจาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  รวม 37 คน  ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน  และลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน) 

สศต. 4-1(2) 
ตารางข้อมูลบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง (ข้าราชการ) 

สศต. 4-1(3) 
ตารางข้อมูลบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

สศต. 4-1(4) 
ตารางข้อมูลบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  (ลูกจ้าง 
ประจ าเงินรายได้) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ 8 ชั่วโมงต่อวัน)  (ต่อ) 

 สศต. 4-1(5) 
ตารางข้อมูลบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง (ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน) 

สศต. 4-1(6) 
   แฟ้มเอกสาร/บันทึก/หนังสืออนุมัติให้เข้ารับ

การพัฒนา  
 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ 
การพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

37 คน 29 คน ร้อยละ 78.38 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56.00 
 5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 78.38 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง 
อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน   

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กร       
มีกระบวนการท างานหลัก (Core Process)  และกระบวนการ
สนับสนุน (Support Process)  ดังนี้  
     กระบวนการท างานหลัก (Core Process)  ประกอบด้วย 5  
กระบวนการ คือ 
     1. กระบวนการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
     2. กระบวนการงานสัมฤทธิบัตร 
     3. กระบวนการงานฝึกอบรม 
     4. กระบวนการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     5. กระบวนการงานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

สศต. 5-1(1) 
สรุปการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 หน้าที่ 9 

สศต. 5-1(2) 
หนังสือที่ ศธ (พ) 0522.08(01)/38 ลงวันที่ 
14  มี น าคม  2560 เรื่ อ ง  การป รับปรุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ด า เนิ น ง า น  ป ร ะ จ า ปี           
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง 
อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน  (ต่อ) 

     กระบวนการสนับสนุน (Support Process) ประกอบด้วย 5 
กระบวนการ คือ 
     1. กระบวนการงานบุคคล 
     2. กระบวนการงานพัสดุ 
     3. กระบวนการงานสารบรรณและธุรการ 
     4. กระบวนการงานแผนงาน 
     5. กระบวนการงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
ในปีการศึกษา 2558 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับปรุง 
กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559  
ให้ข้อเสนอแนะควรก าหนดกลุ่มผู้ใช้กระบวนงานที่เสนอพัฒนาและ
ปรับปรุง นิยามขอบเขตจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขั้นตอนใน
กระบวนงาน ให้ ชั ด เจน  เพ่ื อการประเมิ นประสิ ทธิผลของ
กระบวนการที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ได้ตรงประเด็น   
 

สศต. 5-1(3) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1127 ลงวันที่ 

11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ติดตามความ 
ก้ าวหน้ าผลการปรับป รุ งกระบวนก าร
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 5-1(4) 
การวิ เคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก 

สศต. 5-1(5) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา-

ต่อเนื่อง ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 
2560 วาระท่ี 4.4 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง 
อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน  (ต่อ) 

     ดังนั้น เพ่ือให้การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ในปี
การศึกษา 2559 เป็ น ไปอย่างต่อเนื่ อง ส านั กจึ งได้ก าหนด  
“กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-house)” เป็นกระบวนการที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2560 

 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวัง 
ของผู้ รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่
ส าคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่
จะปรับปรุงตามข้อ 1   

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ฝ่าย
วิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม) ได้มีการส ารวจความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  โดยจัดท าแบบส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ และเอกชน 
สามารถสรุปความความต้องการในการจัดฝึกอบรม  ได้ดังนี้ 
     1. หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ (ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
     2. หลักสูตรด้านการบริหาร (หลักสูตรผู้น านวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลง) 
     3. หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการใช้ MS Excel 
อย่างมืออาชีพ  หลักสูตรการใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติ
ส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สศต. 5-2(1) 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม   

สศต. 5-2(2) 
ตัวอย่างข้อมูลตอบกลับการส ารวจความ
ต้องการในการฝึกอบรม   

สศต. 5-2(3) 
สรุปผลการส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล   

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  มีการ
น าผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง จากข้อ 2 มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงและ
พัฒนา “กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-house)” และ
ออกแบบกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการท างานเดิม ทั้งนี้ 
กระบวนการดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินที่
ก ากับดูแลส านัก เมื่อวันทื่  7 กรกฎาคม 2560 
 

สศต. 5-3(1) 
Flowchart กระบวนการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก In-house)   

สศต. 5-3(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง  ค รั้ งที่  8 /2 560  เมื่ อ วั น ที่  3 
กรกฎาคม 2560 วาระท่ี 4.4    

สศต. 5-3(3) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1649  ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

     มีการน ากระบวนการ “การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
(หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-house)” ที่
ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ไปใช้กับหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก  เช่น 
     1. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) จัดอบรม
หลักสูตรคิดอย่างไรให้เป็นระบบ , หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยน  

สศต. 5-4(1) 
ตัวอย่างการน ากระบวนการสร้างและพัฒนา
หลั กสู ต รฝึ กอบ รม ไป ใช้ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

วัฒนธรรมเพ่ือความเป็นเลิศขององค์กร  และหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงระบบ Lognicoal Think 
     2. ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดอบรมหลักสูตร
การเขียนบันทึกและการจัดท ารายงานการประชุม 
     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 อย่าง
มืออาชีพ และหลักสูตรการเขียนบันทึกและการจัดท ารายงาน   
การประชุม 
     4. ส านักบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย จัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 
และหลักสูตรการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการ
ปฏิบัติการ ระบบ Microsoft Windows 10 
     5. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรม
หลักสูตรการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  หลักสูตรการปรับปรุง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรการท างานเป็นทีม 
     6. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด จัดอบรมหลักสูตร 
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม 

สศต. 5-4(2) 
ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

สศต. 5-4(3) 
(ตั ว อ ย่ า ง ห ลั ก ฐ า น )  ห นั ง สื อ ที่  ศ ธ 
0522.08(01)/2081 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ขอส่งมอบงานและวางใบแจ้งหนี้
ค่ าด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรส านั กงานคณ ะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 4 หลักสูตร  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่
ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงาน
เก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป (ต่อ) 

     1. ส านักมีการด าเนินงานตามกระบวนงานที่ออกแบบ และ
น าไปใช้กับหน่วยงานภายนอก เช่น  การจัดอบรมให้กับส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรการท างานเป็นทีม เป็นต้น 
     2. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ “การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก In-house)” ที่ออกแบบใหม่/ปรับปรุงใหม่ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของกระบวนการ ในการ
สอบถามหน่วยงานความร่วมมือภายนอก สรุปภาพรวมความ     
พึงพอใจต่อประสิทธิผลของกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม (หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-house) 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ระดับ 4.51) 

สศต. 5-5(1) 
ตัวอย่างการน ากระบวนการสร้างและพัฒนา
หลั กสู ต รฝึ กอบ รม ไป ใช้ กั บ หน่ วยงาน
ภายนอก  

สศต. 5-5(2) 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิผล
ของกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก (In-house Training)  

สศต. 5-5(3) 
สรุปความพึ งพอใจต่อประสิทธิ ผลของ
กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบ รม  (ห ลั ก สู ต รค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก In-house) 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน คะแนน รายการเอกสารอ้างอิง 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

4.51 สศต. 6(1) 
แบ บ ป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขอ ง
กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ฝึกอบรมที่ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ( In-house 
Training) 

สศต. 6(2) 
สรุปความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของกระบวนการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก (In-house Training) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2559 (กันยายน 2559 - สิงหาคม 2560) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของหน่วยงาน  

     ในปีการศึกษา 2559 ผู้บริหารของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร  ในการประชุมบุคลากรส านัก และการประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คณะกรรมการจัดการความรู้  คณะท างาน
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  เป็ นต้ น  ซึ่ งมี ผู้ บริหารของส านั กเป็ น
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก เพ่ือรับทราบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปี 

สศต. 7-1(1) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับส านัก ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 7-1(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.13/ว 135 ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของหน่วยงาน (ต่อ) 

การศึกษา 2558  และเตรียมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
 

สศต. 7-1(3) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  1 /2560 เมื่ อวันที่  25 
มกราคม 2560 วาระท่ี 1.2 

สศต. 7-1(4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 523 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งผลการประเมิน
คุณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน ของส านั ก 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

สศต. 7-1(5) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 032/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 7-1(6) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 033/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของหน่วยงาน (ต่อ) 

 สศต. 7-1(7) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 031/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 

สศต. 7-1(8) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ส านักการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
วาระท่ี 1.1 

สศต. 7-1(9) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 1.3 

สศต. 7-2(10) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 1.1 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณ ะกรรมการประจ าหน่ วยงานมี การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณ ะ กรรมการประจ าหน่ วยงานและ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต า ม ก า ห น ด เว ล า ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA 
Onlineส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นประจ าทุกปี  โดยในปี
การศึกษา 2559  มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560  ซึ่ งส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  มีวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
     1. มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2559 
     2. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงผล
การด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
     3. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 7-2(1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

สศต. 7-2(2) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  1/2560 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

สศต. 7-2(3) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ                
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  2/2560 เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

สศต. 7-2(4) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณ ะกรรมการประจ าหน่ วยงานมี การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณ ะ กรรมการประจ าหน่ วยงานและ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต า ม ก า ห น ด เว ล า ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA 
Onlineส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  (ต่อ) 

     4. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหาร
ส านักการศึกษาต่อเนื่ อง และรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA 
Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

สศต. 7-2(5) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว1210 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

สศต. 7-2(6) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  8 /2560  เมื่ อ วั นที่  3 
กรกฎาคม 2560 วาระท่ี 4.5 และ 4.6 

สศต. 7-2(7) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว1636 ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง สถิติจ านวนชั่วโมง
การพัฒนาบุคลากร ส านั กการศึกษา -
ต่อเนื่อง 

สศต. 7-2(8) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  10 /2560  เมื่ อ วั นที่  7 
สิงหาคม 2560 วาระท่ี 4.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณ ะกรรมการประจ าหน่ วยงานมี การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณ ะ กรรมการประจ าหน่ วยงานและ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต า ม ก า ห น ด เว ล า ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA 
Onlineส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  (ต่อ) 

 สศต. 7-2(9) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2410 ลงวันที่ 

28 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2559 (กันยายน 2559-สิงหาคม 
2560) 

สศต. 7-2(10) 
เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

     www.stou.ac.th/offices/Oce/ 
     หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา  
สศต. 7-2(11) 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2559  

สศต. 7-2(12) 
ระบบ CHE QA Online ของมหาวิทยาลัย 

  
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/offices/Oce/
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มี การน าผลการประเมินคุณ ภาพ ไปท า
แผนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์
และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการน าผลการประเมินคุณภาพไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่
ผ่านมา และส่งผลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2556-2560)  และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
     1. แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560)  มีการปรับตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
องค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน ให้สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
     2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มีการก าหนดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
     3. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร มีการก าหนดตัวชี้วัดล าดับที่ 
18 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนา  

สศต. 7-3(1) 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเนื่ อง ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ส่ วนที่  2  ผลการปรับป รุ งต าม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน)  

สศต. 7-3(2) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
ระยะ  5 ปี  (พ .ศ . 2556 - 2560)  ฉบั บ
ปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สศต. 7-3(3) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง    

สศต. 7-3(4) 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน  

   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปปรับปรุงการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558) ดังนี้ 
     1. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการทบทวนค่าบริหารจัดการ 30% 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหาร
โครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537  โดยมอบหมาย
ผู้ เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลเพ่ือเตรียมปรับแก้ระเบียบให้มีความ
สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน 
     2. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ภายใน โดยให้บุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2557 กลับไปปฏิบัติงานยังสังกัดฝ่ายเดิม บุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ยังคงให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานต่อไป  ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานภายในด้าน   
การฝึกอบรม 3 ฝ่าย ให้รับผิดชอบตามโครงสร้างเดิม 
     3. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถจัดท า
กรอบประเมินค่างานได้  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากร 

สศต. 7-4(1) 
ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผลการประเมิน (หรือแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน) ในรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2558   

สศต. 7-4(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่ อง ครั้ งที่  9/2560 เมื่ อวันที่  17 
กรกฎาคม 2560 วาระท่ี 4.1 

สศต. 7-4(3) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่ อเนื่ อง ครั้ งที่  1/2560 เมื่ อวั นที่  25 
มกราคม 2560  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

จัดท ากรอบการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น รวม
ทั้งสิ้น 14 คน  
     4. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการมอบหมายฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของส านัก ด าเนินการก าหนดคู่เทียบกับ
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการให้บริการ
วิชาการ หรือศิลปวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ดังนี้ 
        - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่าย
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม)   เปรียบเทียบการด าเนินงานด้าน     
การฝึกอบรม กับ ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  
        - ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล เปรียบเทียบการด าเนินงาน
โครงการสัมฤทธิบัตร กับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
        - ฝ่ายอุทยานการศึกษา เปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   

สศต. 7-4(4) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560 
เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปี 
2560 

สศต. 7-4(5) 
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การ
ประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง
สูงขึ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

สศต. 7-4(6) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  10/2560 เมื่ อวันที่  7 
สิงหาคม 2560 วาระท่ี 4.1 

สศต. 7-4(7) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560 
วาระท่ี 1.1 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

     5. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ได้แจ้งบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ 
>40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน โดยส านักงานเลขานุการจัดท าหนังสือแจ้ง
ข้อมูลการเข้ารับการอบรมไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลการเข้ารับการอบรมของบุคลากรแต่ละคน และการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
     6. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และ
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม)  ได้ด าเนินการ
ปรับปรุง “กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
(หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-house)”  โดย
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้กระบวนงานเป็นหน่วยงานภายนอกที่จัดอบรม
ร่วมกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 7-4(8) 
หนังสือที่  ศธ 0522.08(01)/ว 1210 ลง
วันที่  24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สศต. 7-4(9) 
การเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการจัด
ฝึกอบรม ระหว่าง ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

สศต. 7-4(10) 
การเปรียบเทียบการด าเนินการโครงการ
สัมฤทธิบัตร ระหว่าง ส านักการศึกษา -
ต่อเนื่อง และ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

สศต. 7-4(11) 
การเปรียบเทียบการด าเนินการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  และ  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 สศต. 7-4(12) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการ 
ศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2560  วาระท่ี 1.4 

สศต. 7-4(13) 
หนังสือที่  ศธ 0522.08(01)/ว 2237 ลง
วันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
จ านวนชั่วโมงของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนา 

สศต. 7-4(14) 
Flow Chart กระบวนการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก In-house)       

สศต. 7-4(15) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อ กระบวนการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก In-house)     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบท
เรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  

     ส านั กการศึกษาต่อ เนื่ อง ได้ ส่ งบุ คลากรเข้ าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานในระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัด
โดยส านักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 
(ส่วนต่อเติม)  จ านวน 4 ราย คือ  
     1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ เลขานุการส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง 
     2. นางอนงค์  สุขสุเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
     3. นางสาวปณิดา  เด็นหลี  นักวิชาการศึกษา 
     4. นายอาชวี  คงประเสริฐ  นักวิชาการศึกษา 
มีการสรุปบทเรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย     
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้   
     1. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการหมุนเวียนหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ลักษณะปัญหาที่พบของหน่วยงานส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน 
สามารถใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาของหน่วยงานตนเองได้  เช่น 
ตัวบ่งชี้จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา >40 ชั่วโมง 

สศต. 7-5(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.09(01)/ว 614 ลงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

สศต. 7-5(2) 
สรุปผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 
2559  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

สศต. 7-5(3) 
สรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน  โดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบท
เรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  (ต่อ) 

ต่อปีต่อคน ปัญหาของหน่วยงานคือไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แนวทางแก้ปัญหา คือ หน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรและเวียนแจ้งข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาส เป็นต้น 
    2. ท าให้ทราบแนวทาง/เทคนิคการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของแต่ละหน่วยงานที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จริง และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงาน 
    3. น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 
 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2559 (กันยายน 2559 - สิงหาคม 2560) 
   ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2560)    
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
เป็นเจ้าภาพหลักท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่  C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ) และตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบท าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ดังนี้   

สศต. 8-1(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.13/ว 39 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็น
ลายลักษณ์อักษร (ต่อ) 

     1. นายอาชวี  คงประเสริฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม และนางสาวมยุรี  ตุ้มเทียน ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเลขานุการ 
ท าหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม      
โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมมนา/อภิปราย/เสวนา/
กิจกรรมอ่ืน ๆ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ สนับสนุนตัวบ่งชี้
ที่  C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (กลุ่มผู้ ใช้บริการ
วิชาการ) 
     2. นางสาวปิยะนาถ  ศิริพูนสวัสดิ์ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษาช านาญการ สังกัดฝ่ายอุทยานการศึกษา และนางสาวมยุรี  
ตุ้มเทียน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด
ส านักงานเลขานุการ ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนับสนุนตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
     ในการก าหนดผู้รับผิดชอบดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 แล้ว 

สศต. 8-1(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/975 ลงวันที่ 
26 เมษายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

สศต. 8-1(3) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560  
วาระท่ี 1.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย   

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
สนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัด 
เก็บข้อมูล ร่วมกับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย  และได้มีการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
     1. ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
จัดเก็บข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ) 
แบ่งเป็น 
        1) ด้านการจัดฝึกอบรม จัดเก็บข้อมูลสรุปประเมินผล
โครงการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป (Public) 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน (In-house)  
และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทางไกล (e-training)  
         2) โครงการสัมฤทธิบัตร จัดเก็บข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 92-95  
         3) โครงการประกวดสุนทรพจน์ ในหลวง ร.9 พระผู้ทรงเป็น
แรงบันดาลใจ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จัดเก็บข้อมูลสรุป
ประเมินผลโครงการ  

สศต. 8-2(1) 
หนังสือขอเชิญประชุมหารือแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่  C.11 ข้อมูลป้อน 
กลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สศต. 8-2(2) 
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สศต. 8-2(3) 
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย  (ต่อ) 

     2. ตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทั้งในส่วนกลางโดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง และส่วนภูมิภาคโดย
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 
วันที่ จั ด  จ านวนผู้ เข้ าร่วมงาน  ร้อยละความพึ งพอใจ และ
ผู้รับผิดชอบ พร้อมหลักฐานการด าเนินงาน 

 

3.  มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลโดยผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่าย  

     หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม และหัวหน้าฝ่ ายอุทยาน
การศึกษา มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มผู้ใช้บริการ
วิชาการ)  และตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม ก่อนจัดส่งให้ส านักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยกลางใน
การรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล และน าเสนอผู้อ านวยการส านักให้ความเห็นชอบพร้อมลง
นามในหนังสือส่งไปยังศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

สศต. 8-3(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1002 ลงวันที่ 
2 8  เม ษ าย น  2 5 6 0  เรื่ อ ง  ข อ ค ว าม
อนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  

สศต. 8-3(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2130 ลงวันที่ 
2 5  สิ งห าค ม  2 5 6 0  เรื่ อ ง  ข อ ค ว าม
อนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มี ก า ร ร า ย งาน ข้ อ มู ล ต าม ตั ว บ่ งชี้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ ได้รับมอบหมายตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการรายงานข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้
ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มผู้ใช้บริการ
วิชาการ) และ ตัวบ่งชี้ที่  C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามข้อ 2 จัดส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  

สศต. 8-4(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 39 ลงวันที่ 
2 1  เม ษ าย น  2 5 6 0  เรื่ อ ง  ข อ ค ว าม
อนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  

สศต. 8-4(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1273 ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอส่งข้อมูล  
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

สศต. 8-4(3) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2357  ลงวันที่ 
18 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพ่ือ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เพิม่เติม  

5.  ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โดยการประเมิน
ระดับหลักสูตร/ระดับสาขาวิชา (เทียบเท่า
คณะ)/ระดับมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- 
 

- 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการประเมิน 

 
  ในปีการศึกษา 2559 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)   

  ผลการ การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ด าเนินงาน   = บรรลุ ตนเอง 

      = ไม่บรรลุ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน   5 ข้อ 6 ข้อ   5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ 56.00 ร้อยละ 78.38  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ระดับ 4 ระดับ 4.51  4.51 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน   4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกัน 
              คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

5 ข้อ 4 ข้อ  4 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้    4.81 
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หมายเหตุ คะแนน 0.00 - 1.50   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51 - 2.50   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 - 3.50   หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51 - 4.50   หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

   1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านการประชุมผู้บริหารส านัก การประชุม
บุคลากร และคณะท างานต่าง ๆ  
   2. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ให้ความส าคัญต่อบุคลากรในการพัฒนา
สมรรถนะตามต าแหน่งหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และดูงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยการจัดท ากรอบประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

   1. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร  ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้     
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา              
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในรูปแบบของพจนานุกรม
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ส าหรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านัก 

ควรแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาส่งบุคลากรรับการพัฒนา    
ได้ตรงตามสมรรถนะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- มีพจนานุกรมสมรรถนะประจ ากลุ่มงานของส านัก 

 
 
 
 
 
 



116 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ      
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน         
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติทีด่ี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- - 
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ภาคผนวก 
 
รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ี 3028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก ส านักการศึกษาต่อเนื่อง) 

1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล       กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม        กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม      กรรมการ 
6.  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม     กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา        กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
    8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล      กรรมการ 
    8.2 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์      กรรมการ  
9. เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       กรรมการและเลขานุการ 
 
 

******************************************** 
 
 
 

 


