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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกา รรวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้รายงานครั้งนี้ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2560 
(กันยายน 2560 - สิงหาคม 2561) และตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวั ฒนธรรม และการ
บริหารจัดการองค์กรตามภารกิจหน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการประเมินตนเองอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  ฉบับปีการศึกษา 2560 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559 - 2560 (Thailand Quality 
Award ; TQA) เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี) 
                 รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
              30  กันยายน  2561 
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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
ภาครัฐ  และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การลักษณะพิเศษ  และมีการแต่งตั้งหัวหน้างานต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและ
อัตราก าลังที่ก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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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  มีภาระหน้าที่ในการให้บริการผลิตพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อศิลปกรรม  สื่อสิ่งพิมพ์  การจัดฝึกอบรมทางไกล และ

บริการโสตทัศนูปกรณ์ ตอบสนองพันธกิจการบริการทางวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของส านัก ศึกษาค้นคว้าให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
โดยสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม       
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม งานการตลาดและการจัดท าข้อเสนอ รวมถึงการให้ค 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   

“องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” 
         พันธกิจ   

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม 
2. พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

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

 
    (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
         ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2561  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  46  คน  จ าแนกได้ดังนี้ 

1) ข้าราชการ  จ านวน 28 คน  (ไม่นับรวมผู้อ านวยการส านัก) 
2) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน 
3) ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 3 คน 
4) ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน จ านวน 1 คน (สังกัดหน่วยงานกองกลาง ต าแหน่งพนักงานขับรถ) 
5) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 6 คน  
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      ลักษณะของบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องโดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา  รายละเอียดตามตารางที่ 3.1-3.2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 ลักษณะบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกตามต าแหน่งงาน                              
 สถานภาพ  

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

1. ผู้บริหาร     (เลขานุการส านัก) 1 - - - - 1 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 2 - - - 6 
3. นักวิชาการศึกษา 10 4 2 - - 16 
4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 1 - - - 7 
5. นักวิชาการช่างศิลป์ 1 - - - - 1 
6. นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 - - - 1 
7. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 - - - - 6 
8. พนักงานธุรการ  - - 1 - - 1 
9. ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน - - - 1 - 1 
9. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - - - - 6 6 

รวมทั้งสิ้น 28 8 3 1 6 46 
ร้อยละ 60.86 17.39 6.52 2.18 13.05 100.00 
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ตารางท่ี 3.2 ลักษณะบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกตามสถานภาพ 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 6 1 1 10 17 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 1 7 - 8 - - - - - 5 3 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 3 1 2 - - - - - - - 2 1 
ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน 1 1 - - - - - - - 1 - - 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 1 5 - - - - - - 2 3 1 

รวม 46 10 36 - 11 6 12 6 1 4 20 22 
ร้อยละ 100.00 21.74 78.26 - 30.56 16.67 33.33 16.67 2.77 8.69 43.48 47.83 
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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 เป็นโครงการเชิงเพ่ิมพูนรายได้ให้มหาวิทยาลัย       
โดยก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรม และอ านาจหน้ าที ่         
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  ฝ่ายให้บริการที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่าย
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และ
ฝ่ายอุทยานการศึกษา และฝ่ายที่อ านวยการสนับสนุนด้านการบริหารและจัดการส านักงาน คือ ส านักงานเลขานุการ  มีการด าเนินการตามนโยบายภายใต้การก ากับดูแล
ของรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา (เฉพาะฝ่ายอุทยาน
การศึกษา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

 

อธิการบดี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ท านบุ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา 

 

ผู้อ านวยการส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการกองทุนอุทยานการศึกษา 
  รัชมังคลาภิเษก 
- ที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาตอ่เนื่อง 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
- งานธุรการ 

- งานโครงการสัมฤทธบิัตร 

- งานกิจกรรมวิชาการ 

  เพื่อสังคม 

- งานสื่อและนวัตกรรม 

  วิชาการเพือ่สังคม 
 

 

 

 

 
 

ฝ่ายวิเคราะหโ์ครงการ 
และหลักสูตรการฝกึอบรม 

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

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม 

- งานธุรการ 
- งานสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
- งานฝึกอบรมทางไกล 
- งานสื่อศิลปกรรม 
- งานสื่อสิ่งพิมพ ์

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 
 

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานอุทยานการศึกษา 
- งานสื่อและนวัตกรรม 
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    รายช่ือผู้บริหาร 
         ในปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลนิี  ณ นคร   

   (รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 18 ธันวาคม 2560) 
2. รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์  
   (รักษาการแทนตั้งแต่วันที่  19 ธันวาคม 2560 - 30  เมษายน 2561) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี   
   (รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบนั) 

เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ   
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง  (รักษาการในต าแหน่ง) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม นางวิยะดา  วรธนานันท์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม นายหัสนัย  ริยาพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นางนันทภัค  อินทุยศ 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

    (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

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

1.ค่าลงทะเบียนเหมาะสม 
2. วิทยากรมีเทคนิคในการน าเสนอ 
   น่าสนใจ 
3. หลักสูตรมีคุณภาพตรงตาม 
   ความต้องการและน าไปใช้ได้จริง 
4. สถานที่และบรรยากาศดี 
5. การบริการประทับใจ 

ผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ 

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

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

ผู้ปกครอง/ นายจ้าง 1. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
2. น าความรู้ไปใช้พัฒนา 
    การท างาน/ การเรียน 
 

3. การท านุบ ารุงศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 

1. บุคลากร มสธ. 
2. นักศึกษา มสธ. 
3. ผู้สนใจทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 
   รับผิดชอบของศูนย์ 
   วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 
4. ผู้สนใจทั่วไป 

1. มีการบริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. กิจกรรมมีความหลากหลาย 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอุทยาน 
   การศึกษา และการส่งเสริมท านุบ ารุง 
   ศิลปะและวัฒนธรรม 

ชุมชน/ ภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และหรือสรา้ง
สุนทรียศาสตร์ให้ชวีิต 
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บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
4. การบริการทางวิชาการ
รูปแบบอื่น  
    - ที่ปรึกษาด้าน 
การพัฒนาองค์กร 
และวิจัย 
    - เผยแพร่บทความ
ทางอินเตอร์เน็ต 
    - รายการวิทยุ 
กระจายเสียง 

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

1. การให้บริการที่ดีและเน้น 
   การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
2. น าเสนอข้อมูลตรงกับสถานการณ์ 
    ปัจจุบัน และเพ่ิมจ านวนครั้งในการจัด 
    กิจกรรมให้มากขึ้น 

ชุมชน/ ภาคีเครือข่าย 
 

กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน์ได้หรือเพ่ิมความรู ้
และสติปัญญา 
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    (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 
 

2.  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 1.  บริการโสตทัศนูปกรณ ์
2.  ผลิตสื่อ 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพสื่อ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/ 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
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. กองพัสดุ บริการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสด ุ -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
- ความถูกต้อง รวดเรว็ ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.  กองกลาง 1.  บริการยานพาหนะ 
2.  บริการจัดสถานที ่

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว  ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 
 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



16 
 

ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

7.  ส านักคอมพิวเตอร ์ บริการห้องคอมพิวเตอร ์
เพ่ือการฝึกอบรม 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพของอุปกรณ์ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

8.  หน่วยงานเครือข่าย 1.  บริการสถานที่จัดกิจกรรม 
2.  บริการจัดการแสดง 
    ด้านศิลปวฒันธรรมต่าง ๆ   
3.  จัดวิทยากร/เจ้าหน้าที่ร่วม 
     ปฏิบัติงาน 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 
   อย่างเหมาะสม 

1. การแจ้งข้อมูลการใชบ้ริการ/  
   การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า  
   และการประสานงาน 
2. การเผยแพร่ชื่อเสยีง 
    ของหนว่ยงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  อีเมล ์

9.  สาขาวชิา 12 สาขา พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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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. ฝึกอบรม 
   - 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. ฝึกอบรม 
   - 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 

  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 
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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 ารับรองการปฏิบัติราชการกับรองอธิการบดี  
   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 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม    
1. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว รวมถึง    
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุ คคล เนื่ องจาก    
ศักยภาพและสมรรถนะของแต่ละคนแตกต่างกัน 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการ 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่ อง มีการเตรียมจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดังนี้ 
     1. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 
การจั ดท าแ ผนการ พั ฒ น ารายบุ คคล เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2561  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

กันยายน 2561 สศต. 1 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  3/2561 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วาระ
ที่ 4.2  
สศต. 2 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  8/2561 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 วาระ
ที่ 4.3  
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

      2. จั ดท าแบ บฟอร์มการจั ดท าแผน พั ฒ น า
รายบุคคล เวียนแจ้งบุคลากรกรอกข้อมูล โดยผ่าน
หัวหน้าฝ่ายพิจารณาในเบื้องต้น 
     3 . มี ก ารส รุป ข้ อมู ล เพ่ื อ จั ดท าแผน พั ฒ น า
รายบุคคล 

 สศต. 3 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  4/2561 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 วาระที่ 
4.1  
สศต. 4 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1729 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  เรื่อง 
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

2. เนื่องจากส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงาน  
ที่บริหารจัดการเรื่องการฝึกอบรมที่ต้องมีการแข่งขัน
กับหน่วยงานอ่ืน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรไป
เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานอ่ืน ๆ  
เพ่ือน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับการ
ด าเนิ นการเพ่ือก้ าวไปสู่ การเป็ นผู้ น าด้ านการ
ฝึกอบรม 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการ 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้มีการส่งเสริมบุคลากร
ให้ไปเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาปรับใช้ใน
การด าเนินการเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นผู้น าด้านการ
ฝึกอบรม ดังนี้ 

กันยายน 2561 สศต. 5 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 13/2560 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วาระที่ 
4.2 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

      1 . นางพิม พ์ธนา  เลิ ศวุฒิ โสภณ   ต าแหน่ ง
เจ้ าหน้ าที่ บริหารงานทั่ ว ไปช านาญการ  อบรม
หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล 
(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานสู่
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ
หลักสูตร การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
     2. นางอนงค์  สุขสุ เสียง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปช านาญการ อบรมหลักสูตร การ
จัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual 
KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
องค์กรเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 สศต. 6 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 16/2560 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 วาระที่ 
4.1 
สศต. 7 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  3/2561 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วาระ
ที่ 4.2 และ 5.1  
สศต. 8 
หนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมสัมมนา 
Ditital HR in Digitization  
Business  
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

     3. นายวิทยา มีกลิ่นหอม ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหารช านาญงาน  เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย
พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ  หัวข้อ เพิ่ม 
ประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 จัด
โดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)   
      4. นางสาวฐิตารีย์   พัทธนันท์ ศรี  ต าแหน่ ง
นักวิชาการศึกษาช านาญการ หลักสูตร การให้บริการ
สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่าง
วั น ที่  1-10 กุ ม ภ า พั น ธ์  2561  จั ด โด ย ส ถ าบั น
พระปกเกลา้ 
     5. ส่งบุคลากร จ านวน 7 ราย เข้าร่วมการสัมมนา 
Ditital HR in Digitization Business เมื่ อ วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 

 สศต. 9 
หนังสือที่  ศธ 0522.08(01)/761   
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอ
อนุมัติ ให้บุคลากรศึกษาดูงาน   ณ 
ต่างประเทศ  
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

     6. นางวราภรณ์ ด ารงรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาช านาญการพิเศษ อบรมหลักสูตร เทคนิคการ
ฝึ ก ส อ น แ น ะ น า ง า น  (Coaching Technique)  
ระห ว่ า งวั น ที่  19 -20  เม ษ ายน  2561  จั ด โด ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์    
     7. นางสาวเยาวลักษณ์   ศิริสุวรรณ ต าแหน่ง
เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง อบรมหลักสูตร 
การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
     8. การศึกษาดูงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา ระหว่าง
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ รัฐปีนัง  
สหพันธรัฐมาเลเซีย  
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานหลักที่
ด าเนินการเรื่องศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย   
สุโขทัยธรรมาธิราช  จึงควรจัดท าฐานข้อมูลด้าน   
ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม แ ล ะภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่ ได้   
ด าเนินการทั้งในส่วนกลางและศูนย์วิทยพัฒนา ทั้ง 
10 แห่ งในส่วนภูมิภาค โดยรวบรวมข้อมูลเชิง   
เนื้อหาและผู้เข้าอบรมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็น
รายสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
     ฝ่ายอุทยานการศึกษา  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
ได้จัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยได้ด าเนินการดังนี้   
     1. ส ารวจเอกสารและข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่
มีอยู่บน เว็บ ไซต์แหล่ งเรียนรู้ออนไลน์ด้ านศิลป 
วัฒนธรรมเดิมเพ่ือคัดเลือกและวิเคราะห์จัดหมวดหมู่
ของข้อมูล 
     2. ศึกษารูปแบบเว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานอื่นๆ 
     3. ออกแบบโครงสร้างและก าหนดรายละเอียด
ของเว็บไซต์ 
     4. พัฒนาเว็บไซต์โดยขอความอนุเคราะห์ส านัก
คอม พิ ว เตอร์ ใน ก ารจั ด ส รร พ้ื น ที่  Server และ
ด าเนินการติดตั้ง Software ในการพัฒนาเว็บไซต์ 

กันยายน 2561 สศต. 10 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่  4/2561 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 วาระที่ 
4.6 
สศต. 11 
ข้อมูลโครงการของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.  
สศต. 12 
การจัดหมวดหมู่บทความบนเว็บไซต์
แห ล่ ง เรียน รู้ ออน ไลน์ ด้ านศิ ลป 
วัฒนธรรม 
สศต. 13 
ตัวอย่างคลังความรู้ 
สศต. 14 
ร าย ล ะ เอี ย ด ร ะบ บ ฐ าน ข้ อ มู ล
ศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

      5. น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  ประกอบด้วย  
บ ท ความ ด้ าน ศิ ล ป วัฒ น ธรรม   กิ จ ก รรม ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของส่วนกลางและของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.  โดยเบื้ องต้นได้ เผยแพร่ เฉพาะข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อน  และในปีงบประมาณ 
2562  จึงจะทยอยน าข้อมูลที่มีอยู่เดิมขึ้นเผยแพร่ตาม
หมวดหมู่ที่ก าหนด 

 สศต. 15 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1459 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์พ้ืนที่เครื่องแม่ข่าย
เพ่ือจัดท าเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
สศต. 16 
เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่ อง 
หั ว ข้ อ  แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ า น ศิ ล ป 
วัฒนธรรม 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ตั้งคณะท างานเพ่ือ   
การด าเนินการ 6 คณะท างาน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี   
มาก แต่หากจะมีการรายงานผลการด าเนินงาน   
ของคณ ะท างาน ฯ   แต่ ล ะคณ ะต่ อที่ ป ระชุ ม   
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก ฯ  เป็ น ว าระ ร าย งาน ผ ล ก าร   
ด าเนินงานของแต่ละคณะที่ชัดเจน ทุก 3 เดือน    
หรือ 6 เดือน จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับ   
ระบบการบริหารจัดการหน่วยงานได้ครอบคลุม   
ทุกด้าน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรายงานผลการด าเนินงาน
คณะท างานต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมผู้บริหารส านัก 
ผู้รับผิดชอบ : เลขานุการคณะท างาน 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการติดตามผลการ
ด า เนิ น งาน  และท บ ท วน การด า เนิ น งาน ขอ ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ต่าง ๆ ของส านัก  โดยเลขานุการแต่ละคณะท างาน
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และ 
น าเสนอท่ีประชุมผู้บริหารส านักพิจารณา  
    

กันยายน 2561 สศต. 17 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2881 
ลงวันที่  1  ธันวาคม 2560 เรื่อง 
ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง
ค ณ ะท า งาน ต่ า ง  ๆ  ข อ งส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 18 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 16/2560 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 วาระที่ 
3.3    
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    
จุดที่ควรพัฒนา 
ค่านิยมองค์กรในเรื่องนวัตกรรมใหม่ บุคลากรของ
ส านักยังไม่สามารถท าให้เกิดนวัตกรรมได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรทบทวนค่านิยมองค์กรว่าสอดคล้องกับพันธกิจ  
ที่แท้จริง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ทบทวนวิสัยทัศน์ และเตรียม
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
ผู้รับผิดชอบ : คณะท างานด้านการวางแผนเชิง     
กลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงาน :  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้กับ
บุคลากร เรื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่  26 
กันยายน 2560  มีการระดมสมองร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” 
จากนั้นที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผนเชิง    
กลยุทธ์  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนค่านิยมหลักของ
ส านั ก ด้ านนวัตกรรม ที่ ยั งไม่สามารถท าให้ เกิด
นวัตกรรมที่ชัดเจนได้   และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่แท้จริง  

มกราคม 2561 สศต. 19 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2142 
ลงวันที่   28 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
ก าหนดการสัมมนาบุคลากร      
สศต. 20 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 12/2560 
เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2560  วาระที่ 
1.6 
สศต. 21 
รายงานการประชุมคณะท างานด้าน
การวางแผน เชิ งกลยุทธ์   ครั้ งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561       
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หมายเหตุ  - ให้น าผลประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจน าข้อเสนอแนะที่มีนัยส าคัญมาก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
                เพ่ือใช้พัฒนาหน่วยงานตามความเหมาะสม 
    - ในกรณีที่สามารถด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 
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ส่วนที่  3 
การประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานจริง  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2560 (กันยายน 2560 - สิงหาคม 
2561) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของ
หน่วยงาน ซึ่งมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2560   มีดังนี ้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ทีจ่ะได้ 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 านักให้สอดคล้องกับนโยบาย/แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  บูรณาการแผนงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของส านักการศึกษาต่อเนื่องตามท่ีก าหนด รวมทั้งติดตาม 

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
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า (ต่อ) 

เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     2. ด้านบริหารงาน 
         ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับดูแล  ติดตาม ให้ค าแนะน าวินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้ง
ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในที่
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง  
     3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
         ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในส านักการศึกษาต่อเนื่อง  รวมทั้งหาแนวทางวิธีการ
ใหม่  หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ ให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทางพัสดุและการเงิน 
ตลอดจนก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ จ่ าย  เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ส านักการศึกษาต่อเนื่องก าหนดไว้   

สศต. 1-1(3) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 1-1(4) 
ค ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

สศต. 1-1(5) 
รายงานผลตั วชี้ วั ด  และการใช้ จ่ าย งบ 
ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระบบ AE)   

สศต. 1-1(6) 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ระบบ e-Performance) 

สศต. 1-1(7) 
ตัวอย่างหลักฐานรายงานผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



35 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง             
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่ อง   ได้มีการทบทวน
วิสัยทัศน์ของส านัก โดยการจัดอบรม เรื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีการแบ่งกลุ่มระดม
สมองบุคลากรจากทุกฝ่าย จนได้วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “องค์กรชั้นน า
ด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรม 
อย่างยั่งยืน” จากนั้น คณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยผู้บริหารของส านัก ได้มีการประชุมคณะท างาน
พิจารณาก าหนดค่านิยมหลักของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ดังนี้ 
     1. คุณภาพ (Quality)  หมายถึง การด าเนินงานของส านักมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ  สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ   
     2. ประทับใจ  (Impression) หมายถึง บุคลากรส านักมีใจใน
การให้บริการ (Service Mind) การให้บริการที่ประทับใจเหนือ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ    
     3. มืออาชีพ (Professional)  หมายถึง บุคลากรของส านักมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ท า ท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  ผู้บริหารสามารถไว้วางใจได้ เมื่อ
มอบหมายงานให้ท า มีสมรรถนะสูง ท างานมาตรฐานสูงอย่าง     
มืออาชีพ 

สศต. 1-2(1) 
ก าหนดการสัมมนาบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง เรื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560  

สศต. 1-2(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2560 วาระท่ี 1.6  

สศต. 1-2(3) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้ านการ      
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2561   

สศต. 1-2(4) 
ตัวอย่างการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิผล  วันที่  29-30 มีนาคม 2561 
โครงการความร่วมมือกับส านั กงานคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ       
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง             
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 
(ต่อ) 

      

     โดยผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของส านัก  ดังนี้ 
     1) ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ของส านัก เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
     2)  ผู้อ านวยการส านักท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมต่าง ๆ  
ในการมอบนโยบายการด าเนินงาน การติดตามผล  การแก้ปัญหา
และให้ค าแนะน า ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  เช่น การแต่งตั้งคณะท างานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี  เป็นต้น  
     3)  การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักเพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 

สศต. 1-2(5) 
ตั วอย่ างการประเมินผลผู้ เรี ยนโครงการ 
สัมฤทธิบัตร  รุ่นที่ 96-99    

สศต. 1-2(6) 
   ตั วอย่ างการประเมิ นผลโครงการอบรม        

เชิงปฏิบัติการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 

สศต. 1-2(7) 
ตัวอย่างสรุปประเมินผลกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การเสนอผลงานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561   

สศต. 1-2(8) 
   ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานโครงการบริการ

วิ ช าก ารแก่ สั งคม เนื่ อ งใน วั น สถาป น า
มหาวิทยาลัยครบ 40 ปี       

สศต. 1-2(9) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561 วาระที่ 1.2       
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง             
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น  
(ต่อ) 

     4) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของส านักท้ังข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
ที่ตรงตามภาระหน้าที่ สามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส านักได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     5) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของส านักทั้งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
เดิ นทางไปศึ กษ าดู งาน ต่ างประ เทศ  เพ่ื อน าความรู้  และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือก้าวสู่ความเป็น
มืออาชีพต่อไป 
 
 
 

สศต. 1-2(10) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา เพ่ิ มพูนทั กษะ ความรู้  ความ 
สามารถด้านต่าง ๆ     

สศต. 1-2(11) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/761 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2561 เรื่ อง ขออนุมัติ ให้บุคลากร
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ       
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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) การประชุมคณะท างานต่าง ๆ ของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน วางแผนปรับปรุงงาน และติดตามผลการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะท างาน 
      2. ประชาชนทั่วไป นักศึกษา มสธ. และผู้เรียนสัมฤทธิบัตร 
         1) การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส านักจัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา มสธ. เช่น  โครงการประเพณีสงกรานต์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เป็นต้น 
 

สศต. 3-1(1) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  4 /2561 เมื่ อ วันที่  18 
เมษายน 2561 วาระท่ี 3 

สศต. 3-1(2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้   ครั้ งที่  4 /2561  เมื่ อวันที่  24 
สิงหาคม 2561 วาระท่ี 5  

สศต. 3-1(3) 
สรุปประเมินโครงการประเพณีสงกรานต์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2561 

สศต. 3-1(4) 
ตัวอย่างสรุปผลการประเมินหลักสูตรการ
สร้างพลังใจใส่ความสุขในงานบริการ รุ่นที่ 1 
วันที่ 5 เมษายน 2561 (หลักสูตรฝึกอบรม
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป Public) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         2)  การประเมินผลการจัดฝึกอบรมที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้
เช่น หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป (Public)  และหลักสูตรฝึกอบรมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (In-house) 
         3) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่จัด
ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น โครงการ
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือรับกระแสดิจิทัล 
4.0 เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2561  
         4) การประเมินผลผู้ เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ซึ่งเป็น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิการศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานต่าง ๆ  
     3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
         การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือจัดท าหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
      

สศต. 3-1(5) 
   ตัวอย่างสรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่าง
มีประสิทธิผล วันที่  29-30 มีนาคม 2561 
โครงการความร่วมมือกับส านักงานคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (หลักสูตร
ฝึกอบรมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก) 

สศต. 3-1(6) 
   สรุปประเมินผล โครงการอภิปรายทาง

วิชาการ เรื่อง ติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือรับ
กระแสดิจิทัล 4.0 เมื่อวันที่  11 กันยายน  
2561 

สศต. 3-1(7) 
   ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผู้ เรี ยน โครงการ 

สัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 96-99 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

สศต. 3-1(8) 
สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการในการ
ฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปี 
2561   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นอกจากนี้  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการ
สื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักไปยังบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นหนังสือเวียนแจ้ง และ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 3-1(9) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2560 วาระท่ี 1.7  

สศต. 3-1(10) 
เอกสารเวียนแจ้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

สศต. 3-1(11) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  8 /2561  เมื่ อ วันที่  11 
กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 1.5 

สศต. 3-1(12) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2563 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) 
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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  
         มีการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของส านักฯ อย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่ ง
ประสิทธิผลดังกล่าวจะถูกรายงานผ่านระบบ e-Performance  และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี 
     2. หลักประสิทธิภาพ  
         มีการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีกระบวนการติดตาม
การท างาน มีการสรุปการท างาน และมีการประเมินผลการท างาน 
เพ่ื อ ให้ บุ คล ากรสามารถปฏิ บั ติ งาน ได้ อย่ า งถู กต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 
    3. หลักการตอบสนอง  
        มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยเน้นการตอบสนองตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4. หลักภาระรับผิดชอบ  
        มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    และ
อ่ืน ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

สศต. 1-4(1) 
รายงานผลการประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (กันยายน 2560 - 
สิงหาคม 2561) 

หลักประสิทธิผล 
สศต. 1-4(2) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง 

สศต. 1-4(4) 
รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบบ e-
Performance)  

สศต. 1-4(5) 
ราย งานการประเมิ น ตน เอง ป ระจ าปี
การศึกษา 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

     5. หลักความโปร่งใส  
           มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรอย่าง
ตรงไปตรงมา ผ่านการประชุม เอกสารเวียนแจ้ง ขณะเดียวกันยังมี
การรายงานการใช้จ่ายเงินของส านักฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารส านัก 
เพ่ือให้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
     6. หลักการมีส่วนร่วม  
         เปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักฯ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านการประชุมบุคลากรประจ าส านัก เอกสารเวียน
พิจารณา และอ่ืน ๆ อีกหลายช่องทาง หรือให้มีการเลือกผู้แทนเพ่ือ
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการหรือคณะท างานของทุกฝ่าย  
    7. หลักการกระจายอ านาจ  
        มีการกระจายอ านาจด้วยการมอบหมายอ านาจในการท างาน
ให้แก่คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ของส านัก ด้วยการ    
มีค าสั่งและอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการท างาน 
     8. หลักนิติธรรม  
         มีการบริหารงานโดยยึดหลักของกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของ
ส านักฯ และมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง 
           

หลักประสิทธิภาพ  
สศต. 1-4(6) 
   รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2561 วาระท่ี 1.3  

สศต. 1-4(7) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 7/2561 
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานสงกรานต์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2561 

สศต. 1-4(8) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/128 ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 

สศต. 1-4(9) 
   รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  4 /2561  เมื่ อ วั น ที่  1 8 
เมษายน 2561 วาระท่ี 3  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

    9. หลักความเสมอภาค  
        มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับต าแหน่งทางบริหาร หรือ
ต าแหน่งต่าง ๆ การให้บุคลากรมีโอกาสเสนอสถานที่ในการศึกษา  
ดูงาน การให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานได้อย่าง
เท่าเทียมกัน 
     10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
           มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักฯ แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ และยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสิน 
 

สศต. 1-4(10) 
   รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  7 /2561  เมื่ อ วั น ที่  1 1 
กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 1.1 (3) 

สศต. 1-4(11) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการบริการ

วิ ช าการแก่ สั งคม  เนื่ อ งใน วัน สถาป นา
มหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี 

สศต. 1-4(12) 
   รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  8 /2561  เมื่ อ วั น ที่  2 3 
สิงหาคม 2561 วาระท่ี 3.2  

สศต. 1-4(13) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  9 /2561  เมื่ อ วันที่  12 
กันยายน 2561 วาระท่ี 1.2  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

 
 

หลักการตอบสนอง 
สศต. 1-4(14) 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (นโยบายแนวทางพัฒนา มสธ.) 

หลักภาระรับผิดชอบ 
สศต. 1-4(15) 
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สศต. 1-4(16) 

รายงานผลตั วชี้ วั ด  และการใช้ จ่ าย งบ 
ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระบบ AE)   

หลักความโปร่งใส 
สศต. 1-4(17) 
   ประกาศส านั กการศึกษาต่อ เนื่ อง เรื่อง 

รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ ที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

 สศต. 1-4(18) 
   ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้บริหารส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง วาระรายงานการเงิน 
หลักการมีส่วนร่วม 
สศต. 1-4(19) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2792 ลงวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม
บุคลากร  

สศต. 1-4(20) 
   รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  9 /2561  เมื่ อ วั น ที่  1 2 
กันยายน 2561 วาระท่ี 4.1  

หลักการกระจายอ านาจ 
สศต. 1-4(21) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ของส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

 หลักนิติธรรม 
สศต. 1-4(22) 
   ระเบียบส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ว่าด้วย   

การใช้จ่ายเงินเพ่ือการฝึกอบรม ดูงานและ
พัฒนาบุคลากรของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
พ.ศ. 2561 

สศต. 1-4(23) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(03)/228 ลงวันที่ 22 

มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบ 
แทนวิทยากรบรรยายเป็นกรณีพิเศษ 

หลักความเสมอภาค  
สศต. 1-4(24) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/761 ลงวันที่ 30 

มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากร
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  

สศต. 1-4(25) 
   ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่

ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  
ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ต่อ) 

 สศต. 1-4(26) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2212 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาเลือก
หน่วยงานในการไปศึกษาดูงาน ประจ าปี 
2562 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
สศต. 1-4(27) 

รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  8 /2561  เมื่ อ วันที่  23 
สิงหาคม 2561 วาระที่ 4.1 และ 4.2  

สศต. 1-4(28) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  9 /2561  เมื่ อ วันที่  12 
กันยายน 2561 วาระที่ 4.1-4.3  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิเคราะห์ โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม ได้มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
ของบุคคลทั่วไป ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นลูกค้าเดิมที่ เคยใช้บริการงาน
ฝึกอบรมของส านัก เช่น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ส านักบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัทกรุงเทพธนาคม 
จ ากัด เป็นต้น และกลุ่มเป้าหมายในอนาคต เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ส านั ก งาน ส ถิ ติ แ ห่ งช าติ   แ ล ะส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มลูกค้า
เดิมกลับมาใช้บริการงานฝึกอบรม และเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่     โดย
น าผลการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้
ความสนใจหลักสูตรฝึกอบรม โดยสรุปได้ดังนี้  

สศต. 1-5(1) 
สรุปผลการวิ เคราะห์ความต้องการการ
ฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หน้า 9 ข้อ 4.3 และหน้า 11 ย่อหน้าแรก) 

สศต. 1-5(2) 
โปรแกรมการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 1-5(3) 
โปรแกรมการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 1-5(4) 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้บริการงาน
ฝึกอบรม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่  (ต่อ) 

     หลักสูตรด้านวิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอ่ืน ๆ ได้แก่ หลักสูตรการประเมินแผนงานและโครงการ 
หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการ
ฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรการใช้โปรแกรม MS Excel อย่างมืออาชีพ และหลักสูตร
เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบส ารวจ
ยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรที่จัดควรเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น กระชับ สามารถน าไปใช้ได้ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมควร
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาแต่ละหลักสูตร และอัตราค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมไม่ควรสูงมาก 
     โดยมีหน่วยงานให้ความสนใจมาใช้บริการงานฝึกอบรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาทิ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  ได้แก่  หลักสูตรการบริหารการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และหลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย จัดอบรมหลักสูตร
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หลักสูตร การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2016 หลักสูตร การบริหาร
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2016 และหลักสูตร      
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่  (ต่อ) 

การพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการปฏิบัติการระบบ 
Microsoft Windows เป็นต้น      

 

 
 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 

 
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 าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นหรือ

ส าคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการของหน่วยงาน   

    ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้
พิจารณาก าหนดประเด็นความรู้ของส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  เรื่อง QR Code และ Short URL เพ่ือการบริหาร
จัดการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญ
ต่อการให้บริการของส านัก โดยการน า QR Code มาใช้ เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของส านัก  

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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

 สศต. 3-1(2) 
   ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 10/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นหรือ
ส า คั ญ ต่ อ ก ารป รั บ ป รุ ง ก ร ะบ ว น ก า ร 
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของหน่วยงาน  (ต่อ) 

 

 สศต. 3-1(3) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วาระ
ที่ 4.1     

สศต. 3-1(4) 
   แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
2.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

ประเด็นความรู้ในข้อ 1 จากผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ื อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานและ/หรือ
บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ   

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง QR Code และ Short URL เพ่ือการบริหารจัดการส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge)  ดังนี้ 
     1 . เชิญ บุ คลากรของส านั ก  คื อ  น ายชั ยณ รงค์   นพศิ ริ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
QR Code และ Short URL เพ่ือการบริหารจัดการส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2561  เวลา 13.30 -16.30 น.       
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 40 คน 
 

สศต. 3-2(1) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 656 ลงวันที่ 

21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สศต. 3-2(2) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1065 ลงวันที่ 10 

พฤษภาคม  2561  เรื่ อ ง  ขออนุญ าต ให้
บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นความรู้ในข้อ 1 จากผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ื อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานและ/หรือ
บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ  (ต่อ) 

     2. เชิญบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คือ นางสาวสุวิมล  ศรีสุราช 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่  15 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 31 คน 
     3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
โดยเชิญตัวแทนฝ่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561   
     จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงวันดังกล่าว ได้มี การสรุป
ประเด็นความรู้ เรื่อง QR Code และ Short URL เพ่ือการบริหาร
จัดการส านักการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 และ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ไปยังบุคลากรของส านัก  โดย
จัดท าเป็นหนังสือเวียนแจ้ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้ง
น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  
 
 
 
 

สศต. 3-2(3) 
   รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภาพ

กิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 
สศต. 3-2(4) 
   รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภาพ

กิจกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2561   
สศต. 3-2(5) 
   สรุปความรู้  เรื่ อ ง QR Code และ Short 

URL เพ่ือการบริหารจัดการ สศต. เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2561 

สศต. 3-2(6) 
   สรุปความรู้  เรื่ อ ง QR Code และ Short 

URL เพ่ือการบริหารจัดการ สศต. เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 

สศต. 3-2(7) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1530 ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็น
ความรู้ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นความรู้ในข้อ 1 จากผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ื อค้นห าแนว
ปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานและ/หรือ
บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ  (ต่อ) 

 สศต. 3-2(8) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว1318  ลงวันที่ 

6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทน
ฝ่าย 

สศต. 3-2(9) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1757 ลงวันที่ 

17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

สศต. 3-1(10) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2561      

สศต. 3-1(11) 
   ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้

ไปใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ตาม
ประเด็น ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็ น ลายลั กษณ์ อักษร(Explicit 
Knowledge)    

     คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการ
รวบรวมความรู้ที่ ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง ตามข้อ 2 และได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เช่น 
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร IT521 การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Google Applications โดยศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี-
สารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มา
สรุปเป็นแนวปฏิบัติ ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล
กิจกรรมการจัดการความรู้ และน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 3-3(1) 
   สรุปความรู้  เรื่ อง QR Code และ Short 

URL เพ่ือการบริหารจัดการ สศต. เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2561 

สศต. 3-3(2) 
   สรุปความรู้  เรื่ อง QR Code และ Short 

URL เพ่ือการบริหารจัดการ สศต. เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 

สศต. 3-3(3) 
เอกสารอ้างอิง คู่ มือประกอบการเรียน
หลักสูตร IT521 การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Google Applications (ศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักคอม- 
พิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
หน้าที่ 16-27 

สศต. 3-3(4) 
แนวปฏิ บั ติ ใน การสร้ างแบบสอบถาม
ออนไลน์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ตาม
ประเด็น ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็ น ลายลั กษณ์ อักษร(Explicit 
Knowledge)   (ต่อ) 

 สศต. 3-3(5) 
   เว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง  

4.  มีการปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของตนเอง  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  โดยฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการน าความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมกับงานตามภารกิจของฝ่ายที่รับผิดชอบ  
สรุปได้ดังนี้ 
     1. ส านักงานเลขานุการ สร้างแบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
และแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง 
การเสนอผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ งสู งขึ้น  เมื่ อวันที่  25 
กรกฎาคม 2561 
 

สศต. 3-4(1) 
แนวปฏิบัติ เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Google Form 

สศต. 3-4(2) 
แบบลงทะเบียนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง การน าเสนอผลงานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่ งสู งขึ้น  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 
2561  

สศต. 3-4(3) 
ตัวอย่างการน า QR Code ไปประยุกต์ใช้กับ
งานในฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของตนเอง (ต่อ) 

     2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
         1) QR code ไวนิลเนื้อหาโครงการสัมฤทธิบัตร  สัมฤทธิบัตร
บัณฑิตศึกษา  เรียนล่วงหน้า ข้อมูลช่วงระยะเวลาการรับสมัคร การ
เรียน และการสอบ แนะแนวการศึกษา และมอบมุมโครงการเรียน
ล่วงหน้าไว้ให้โรงเรียน เรือนจ า ห้องสมุดจังหวัด โรงงาน เป็นต้น  
         2) QR code ป้ายนิเทศให้ความรู้ อาคารตรีศร ชั้น 1  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา และเข้าถึง Google Form แบบ
ประเมินออนไลน์เพื่อรับของที่ระลึก 
         3) QR code Google Form แบบตอบรับออนไลน์การเข้า
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2561 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. 
         4) QR code Google Form แบบประเมินออนไลน์พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร
พิทยพัฒน์ มสธ. 
         5) QR code Google Form แบบประเมินออนไลน์ ความพึง
พอใจในการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร  ส าหรับกลุ่มผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร 
  

สศต. 3-4(4) 
ก า รน า  QR Code ไป ใช้ ใน ก า รอ บ ร ม
ภาคทฤษฎีผู้สอบใบขับข่ี   

สศต. 3-4(5) 
การน า QR Code ไปใช้ในงานฝ่ายพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการฝึกอบรม  

สศต. 3-4(6) 
การน า QR Code ไปใช้ในงานฝ่ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  

สศต. 3-4(7) 
ตัวอย่างการน า QR Code ไปใช้ในงานฝ่าย
อุทยานการศึกษา    
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของตนเอง (ต่อ) 

         6) QR code Google Form แบบส ารองที่นั่งออนไลน์งาน
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือรับกระแสดิจิทัล 
4.0  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง 148 สัมมนา 2  
         7) QR code Google Form แบบประเมินออนไลน์ งาน
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือรับกระแสดิจิทัล 
4.0  วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ อาคารสัมมนา 2 
         8) QR code GPS น าทางมายังอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
เช่น น าทางไปลานจอดรถเพ่ือมาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ 
         9) Short URL วาง Link ที่  Facebook Line Twitter งาน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ป้ายนิเทศออนไลน์ งาน
อภิปรายทางวิชาการ เป็นต้น 
     3. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
        สร้าง QR Code ใบสมัครออนไลน์ การสมัครอบรมภาคทฤษฎี 
ส าหรับผู้สอบใบขับขี่ 
     4. ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
        สร้าง QR Code Fanpage Facebook Youtube เพ่ื อการ
ประชาสัมพันธ์งานสัมฤทธิบัตร งานฝึกอบรม และงานอุทยาน
การศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของตนเอง (ต่อ) 

     5. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
        สร้ าง QR Code แบบสอบถามออน ไลน์ การฝึ กอบรม 
ประมาณ 20 หลักสูตร 
      6. ฝ่ายอุทยานการศึกษา  
          1) การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ  สร้างแบบตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการ โดยใช้ Google Form จากนั้นน า URL ของแบบตอบ
รับ ไป ส ร้ า ง เป็ น  Short URL และ QR Code แล้ วจึ งน า ไป ใช้
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือภายใน/ภายนอก 
เพ่ือเชิญเข้าร่วมโครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และ 
Facebook เป็นต้น 
          2) การเผยแพร่ไฟล์เอกสาร น าไฟล์เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่จัดและต้องการเผยแพร่ Upload ไว้ที่  Google Drive 
จากนั้นก าหนดสิทธิ์ในการแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ และน า URL ที่
แชร์ไฟล์ไปสร้างเป็น Short URL และ QR Code แล้วจึงน าไปใช้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และ Facebook 
          3) การประเมินผลโครงการ  สร้างแบบประเมินโครงการ
โดยใช้ Google Form จากนั้นน า URL ของแบบประเมินไปสร้างเป็น 
Short URL และ QR Code  จากนั้นน าไปใช้งาน 2 วิธี  ได้แก่         
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของตนเอง (ต่อ) 

1) น าไปใส่ไว้ในแบบประเมินที่เป็นกระดาษเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้
ประเมิน และ 2) พิมพ์ QR Code และ Short URL ใส่กระดาษ และ
น าไปติดในที่ต่าง ๆ เช่น เสา ก าแพง เป็นต้น 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
(การปฏิบัติงานจริง) หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการของหน่วยงาน  หรือใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมส าหรับการท างาน 

 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ เรื่อง QR Code และ Short URL เพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน (การปฏิบัติงานจริง) ของฝ่ายต่าง ๆ  ตามข้อ 4  ผลจากการ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     ผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
     1. ลดปริมาณการใช้กระดาษและสามารถประเมินผลได้อย่าง
รวดเร็ว  
     2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
     3. เพ่ิมช่องทางการรับสมัครผู้ สนใจเข้ ารับการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี เพ่ือสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 
     4. ช่วยในการปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น กรณีใช้
ในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการให้ผู้ที่สนใจแจ้งความจ านงเข้ามา
โดยตรง เจ้าหน้าที่ ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์รายชื่อ และเมื่อ
ต้องการน าข้อมูลไปใช้ต่อสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ได้ หรือกรณีที่  

สศต. 3-5(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1757 ลงวันที่ 
17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

สศต. 3-5(2) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2561 วาระท่ี 5.1 

สศต. 3-5(3) 
แบบลงทะเบียนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง การน าเสนอผลงานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่ งสู งขึ้น  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 
2561  

สศต. 3-5(4) 
   ตัวอย่างการน า QR Code ไปประยุกต์ใช้กับ

งานในฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
(การปฏิบัติงานจริง) หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการของหน่วยงาน  หรือใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมส าหรับการท างาน  (ต่อ) 

 

ใช้ในการประเมินโครงการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Excel ต่อได้  
     ปัญหา/อุปสรรค 
     1. ปัญหาจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งข้อมูลซ้ าซ้อน เนื่องจากเข้าใจว่าคลิกส่งแล้วแต่ระบบยังไม่
ส่งข้อมูล 
     2. การสร้าง QR Code ไม่เหมาะกับข้อค าถามที่มีจ านวนมากใน
แบบประเมิน 
     3 . แบบสอบถามหรือแบบประเมินออนไลน์ที่ ส ร้ างจาก 
Application Google Form ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป ไม่สามารถ
เลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษรได้เนื่อง จากเป็น Template ของ 
Google Form ต้องสร้างตามรูปแบบที่ก าหนดไว้แล้วเท่านั้น 
     4. รูปแบบการถาม-ตอบ ของแบบสอบถามหรือแบบประเมินบาง
ข้อค าถาม ไม่สามารถสร้างโดย App Google Form ได ้
     5. บุคลากรภายในยังมีทักษะการใช้เทคโนโลยีน้อย ท าให้ส่วน
ใหญ่ยังนิยมใช้วิธีเดิม คือ การใช้กระดาษ 
 

สศต. 3-5(5) 
ก า รน า  QR Code ไป ใช้ ใน ก า รอ บ ร ม
ภาคทฤษฎีผู้สอบใบขับข่ี   

สศต. 3-5(6) 
การน า QR Code ไปใช้ในงานฝ่ายพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการฝึกอบรม  

สศต. 3-5(7) 
การน า QR Code ไปใช้ในงานฝ่ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  

สศต. 3-5(8) 
ตัวอย่างการน า QR Code ไปใช้ในงานฝ่าย
อุทยานการศึกษา    
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
(การปฏิบัติงานจริง) หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการของหน่วยงาน  หรือใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมส าหรับการท างาน  (ต่อ) 

 

     ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
     1. ควรออกแบบข้อค าถามเฉพาะประเด็นที่ส าคัญและไม่ควรมาก
ข้อค าถาม เพราะจะท าให้ผู้ตอบไม่อยากท าแบบประเมินท าให้ข้อมูล
ที่ได้ไม่ตรงตามความเป็นจริง 
     2. ควรมีการทดสอบแบบประเมินก่อนน าไปใช้งานจริง โดยการ
ให้เพ่ือนร่วมงานทดลองเข้าไปตอบแบบประเมิน 
     3. ควรมีการอบรมในรายละเอียดของ Google Form ในขั้นที่
สูงขึ้น เนื่องจากมีฟังก์ชั่นที่เป็นส่วนเสริม (Add-on) ซึ่งมีเครื่องมือ
มากมายที่สามารถเรียกใช้งานได้ โดยส่วนเสริมนี้จะช่วยให้การใช้งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     4. การอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Application ใหม่ ๆ เพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางานในส านัก 
     5. เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงาน ใช้การสแกน 
QR Code ให้มากขึ้น  โดยการแนะน าวิธีการใช้งาน เพ่ือให้เห็นว่า
สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2560 (ก.ย. 60 - ส.ค. 61) 

 
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 านักการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การท างานตามหน้าที่  เพ่ือส่งเสริมการท างานของบุคลากรสู่การ
เป็นมืออาชีพตามค่านิยมของส านัก คือ คุณภาพ ประทับใจ  และ
มืออาชีพ  สอดคล้องกับพันธกิจของส านักด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

สศต. 4-1(1) 
ตารางสรุปข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ด้านต่าง ๆ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1 กันยายน 2560 - 31 
สิงหาคม 2561) 
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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) 

     ในปีการศึกษา 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น 46 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 28 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย  จ านวน 8 คน ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 6 คน และลูกจ้างประจ าเงิน
แผ่นดิน จ านวน 1 คน (สังกัดกองกลาง)  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ  >40 
ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันท าการ และ 8 ชั่วโมงต่อวัน) จ านวนทั้งสิ้น 
39 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 (= 39 x 100  / 39)   
    (จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนของส านัก นับจาก 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าเงินรายได้  
รวม 39 คน  ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  และลูกจ้างประจ า
เงินแผ่นดิน) 

สศต. 4-1(2) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่ม
ข้าราชการ) 

สศต. 4-1(3) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สศต. 4-1(4) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่ม
ลูกจ้างประจ 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) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่ม
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

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

การพัฒนา  
 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ 
การพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

39 คน 39 คน ร้อยละ 100.00 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 56.00 
 5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100.00 

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

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
 

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 มี
กระบวนการท างานหลัก (Core Process) และกระบวนการ
สนับสนุน (Support Process) ดังนี้ 
     กระบวนการท างานหลัก (Core Process) ประกอบด้วย 5 
กระบวนการ คือ  
     1. กระบวนการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
     2. กระบวนการงานสัมฤทธิบัตร 
     3. กระบวนการงานฝึกอบรม 

สศต. 5-1(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(02)/30 ลงวันที่ 14 
กุ มภ าพั น ธ์  2561  เรื่ อ ง  การป รับ ป รุ ง
กระบวนงาน   

สศต. 5-1(2) 
กระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรหลังเสร็จ
สิ้นพิธีมอบการประกาศนียบัตร และสัมฤทธิ
บัตร  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     4. กระบวนการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     5. กระบวนการงานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
     กระบวนการสนับสนุน (Support Process) ประกอบด้วย 5 
กระบวนการ คือ 
     1. กระบวนการงานบุคคล 
     2. กระบวนการงานพัสดุ 
     3. กระบวนการงานสารบรรณและธุรการ 
     4. กระบวนการงานแผนงาน 
     5. กระบวนการงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
     ส านักได้มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการจัดส่งใบ
สัมฤทธิบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร  
ไปยังผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่แจ้งความต้องการเข้าร่วมงานพิธี
มอบฯ ตั้งแต่การกรอกใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร แต่ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมงานได้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นกระบวนการ
ท างานหลักที่ส าคัญตามภารกิจของส านัก  และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้บริหารส านัก ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2561 

สศต. 5-1(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  3 /2561  เมื่ อ วันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2561 วาระท่ี 4.3   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     มีการน าข้อเสนอแนะของผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนโครงการ
สัมฤทธิบัตร  รุ่นที่ 92-95 มาวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ
ท างานเพ่ือปรับปรุงการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรให้กับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรทาง
ไปรษณีย์หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบฯ แล้ว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และใบสัมฤทธิบัตรถึงมือผู้รับในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์  
ท าให้ผู้เรียนสามารถน าใบสัมฤทธิบัตรไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
ตนเองได้ทันตามความต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตร 

สศต. 5-2(1) 
ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลผู้ เรียน โครงการ
สัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 92-95 ประจ าปีการศึกษา 
2558 

 
 

 

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

     มีการออกแบบกระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธี
มอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างรวด ถูกต้อง ผู้ เรียนสามารถน าใบสัมฤทธิบัตรไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของตนเองได้ทันตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร  ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าว ได้รับ
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชนที่ก ากับดูแลส านักการศึกษาต่อเนื่องแล้ว  เมื่อวันที่ 
23 เมษายน  2561 
 

สศต. 5-3(1) 
Flowchart กระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิ
บัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตร
และสัมฤทธิบัตร   

สศต. 5-3(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/896  ลงวันที่ 23
เมษายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

     มีการน ากระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ตามที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่
ตามข้อ 3 ไปใช้ในงานหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
     1. ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ 96 - 99 จ านวน 8,125 คน 
     2. ผู้แจ้งความต้องการไม่เข้าร่วมงานพิธีมอบฯ (กรอกในใบ
สมัครโครงการสัมฤทธิบัตร) จ านวน 7,445 คน  (ส านักทะเบียน
และวัดผลจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรให้ทางไปรษณีย์หลังจากประกาศ  
ผลสอบแล้ว 60 วัน) 
     3. ผู้แจ้งความต้องการเข้าร่วมงานพิธีมอบฯ (กรอกในใบสมัคร
โครงการสัมฤทธิบัตร) จ านวน 680 คน (ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
จัดเก็บใบสัมฤทธิบัตรไว้ใช้ในงานพิธีมอบฯ วันที่ 25 สิงหาคม 
2561) 
     4. ผู้มาเข้าร่วมพิธีมอบฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 (เข้ารับ
จริง)  จ านวน 68  คน 
     5. ส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรทางไปรษณีย์ 
จ านวน 612 คน (ภายใน 30 วัน) 

สศต. 5-4(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1415 ลงวันที่ 
18 มิถุนายน 2561 เรื่อง พิธีมอบประกาศ-
นียบัตรและสัมฤทธิบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2559  

สศต. 5-4(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1478 ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับ 
ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร    

สศต. 5-4(3) 
ตัวอย่างหนังสือตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบ 
ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2559    

สศต. 5-4(4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2076 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งใบสัมฤทธิบัตร     
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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 

     จากการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไป
ยังผู้ส าเร็จการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
     1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับใบสัมฤทธิบัตรเร็วขึ้น จาก 45 วัน 
เป็น 30 วัน 
     2. ใบสัมฤทธิบัตรถูกต้อง ตรงตามชื่อผู้รับตามจ่าหน้าซอง 
     3. ใบสัมฤทธิบัตรอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์   
     4. ผู้รับใบสัมฤทธิบัตรมีความพึงพอใจต่อการจัดส่งใบสัมฤทธิ
บัตร  โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (คะแนนเฉลี่ย = 4.70)  ดังตาราง 

หัวข้อ (n = 144) คะแนน S.D. ความหมาย 
1. ความรวดเร็วในการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร 4.53 .757 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของการใบสัมฤทธิบัตร 
    (ตรงตามชื่อผู้รับ) 

4.88 .324 มากที่สุด 

3. ใบสัมฤทธิบัตรอยู่ในสภาพเรียบร้อย 
    สมบูรณ์ 

4.70 .568 มากที่สุด 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดส่ง 
    ใบสัมฤทธิบัตร 

4.70 .517 มากที่สุด 

 

สศต. 5-5(1) 
รายงานผลความพึ งพอใจการจัดส่ งใบ 
สัมฤทธิบัตร ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบฯ 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561  
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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) 

     มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในรอบปีถัดไป คือ  
     1. อยากให้ใบสัมฤทธิบัตรใส่กรอบไว้ เพ่ือป้องกันรอยพับขณะ
ท าการจัดส่ง  
     2. อยากให้ใช้กระดาษแข็งห่อหุ้มใบสัมฤทธิบัตร เพ่ือไม่ให้ใบ
สัมฤทธิบัตรยับ 
     3. อยากให้แสดงผลการเรียนในใบสัมฤทธิบัตรด้วย 
     5. ควรมีการเปิดสมัครทางออนไลน์เพ่ือความสะดวกและ
ทันสมัย 
    

 

 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน  4.70  คะแนน 
     
รายการเอกสารอ้างอิง 
สศต. 6(1)  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 
สศต. 6(2)  รายงานผลความพึงพอใจการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน 
 4.70 

ผลการด าเนินงาน 4.70 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2560  (กันยายน 2560 - สิงหาคม 2561) 

 
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  

     ในการปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้
ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประชุมผู้บริหารส านัก และการประชุมคณะท างานที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น 
คณะกรรมการจัดการความรู้ และคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เป็นต้น ซึ่งมีผู้บริหารของส านักเป็นคณะท างาน
และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

สศต. 7-1(1) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 
3028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านั ก  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

ของส านัก เพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2559 และเตรียมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักให้สอดคล้องกับนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

สศต. 7-1(2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 
วาระท่ี 4.2  

สศต. 7-1(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  15/2560 เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2560 วาระท่ี 1.1  

สศต. 7-1(4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 61 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2561 เรื่อง ขอส่งผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

สศต. 7-1(5) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  1 /2561  เมื่ อ วัน ที่  1 9 
กุมภาพันธ์ 2561 วาระท่ี 1.1 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้  
ความส าคัญ เรื่องการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของหน่วยงาน (ต่อ) 

 สศต. 7-1(6) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 วาระ
ที่ 1.1 

2.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณ ภาพ  และ 2 ) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่ วยงานและมหาวิทยาลั ยตาม
ก าหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ดังนี้ 
     1. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   โดยในปีการศึกษา 2560     
มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มีวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
         1.1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ/คณะท างานรับผิดชอบ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 

สศต. 7-2(1) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับส านัก  ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  

สศต. 7-2(2) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

สศต. 7-2(3) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 

สศต. 7-2(4) 
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะอนุ กรรมการจั ดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณ ภาพ  และ 2 ) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่ วยงานและมหาวิทยาลั ยตาม
ก าหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  
(ต่อ) 

         1.2 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
         1.3 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
     2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
และรายงานข้ อมู ล ใน ระบ บ  CHE QA Online ตาม เวล าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   
 

สศต. 7-2(5) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 

สศต. 7-2(6) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  1/2561 เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2561 

สศต. 7-2(7) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  1 /2561  เมื่ อ วัน ที่  1 9 
กุมภาพันธ์ 2561  

สศต. 7-2(8) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  2 /2561  เมื่ อ วัน ที่  1 8 
เมษายน 2561 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณ ภาพ  และ 2 ) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่ วยงานและมหาวิทยาลั ยตาม
ก าหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 7-2(9) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  3 /2561  เมื่ อ วัน ที่  2 8 
พฤษภาคม 2561 

สศต. 7-2(10) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  4 /2561  เมื่ อ วัน ที่  2 4 
สิงหาคม 2561  

สศต. 7-2(11) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  

สศต. 7-2(12) 
เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

     หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา  
สศต. 7-2(13) 

ระบบ CHE QA Online ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

http://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/prQA41060.html
http://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/prQA41060.html
http://qmis.stou.ac.th/che_pre57/default.aspx
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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 าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง (หรือแผนยกระดับประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน)  และเชื่อมโยงไปสู่แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก  ดังนี้ 
     1. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัย
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ส านักยังไม่สามารถจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้  เนื่องจากต้องมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัย  แต่ส านักได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการท าแผนยุทธศาสตร์  โดยการจัดอบรม เรื่อง 
การก าหนดวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  มี
การแบ่งกลุ่มระดมสมองจนได้วิสัยทัศน์ใหม่ คือ  “องค์กรชั้นน าด้าน
การฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน” จากนั้นได้มีการทบทวนค่านิยมหลักของส านักโดยที่ประชุม
คณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้มีมติให้ตัดค่านิยมหลัก 
ด้านนวัตกรรม ออก เนื่องจากส านักยังไม่สามารถท าให้ เกิด
นวัตกรรมที่ชัดเจนได้  และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่แท้จริง  

สศต. 7-3(1) 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเนื่ อง ประจ าปีการศึกษา 
2560 (ส่ วนที่  2  ผลการปรับป รุ งต าม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน)  

สศต. 7-3(2) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  1/2561 เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2561   

สศต. 7-3(3) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
 

 
 
 



81 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการ
ก าหนดกิจกรรมจัดท าและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และกิจกรรมการจัดการความรู้ KM/ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติหรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  CoP ตามเกณฑ์  สกอ. พร้อมทั้ งแต่งตั้ ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน  

   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)       
ปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผล
การประเมิน (หรือแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน)  ดังนี้ 
     1. เตรียมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว และแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการจัดท าแผนดังกล่าว และเวียนแจ้ง
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจ า) ให้บุคลากรกรอกข้อมูลโดยผ่าน
หวัหน้าฝ่ายพิจารณาในเบื้องต้น 

สศต. 7-4(1) 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
(ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผลการประเมิน)  ในรายงานการประเมิน
ตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2560   

สศต. 7-4(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  3/2561 เมื่ อวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2561 วาระท่ี 4.2  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

     2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรส านักเข้ารับการอบรม/ศึกษา  
ดูงานหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือน าความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น
ผู้น าด้านการฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
     3. การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่และรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
     4. มีการติดตามผลการด าเนินงาน และทบทวนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ ของ
ส านัก  
     5. มีการทบทวนค่านิยมหลักของส านัก ด้านนวัตกรรม ที่ยังไม่
สามารถท าให้เกิดนวัตกรรมที่ชัดเจนได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่แท้จริง 
 
 

สศต. 7-4(3) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  8 /2561  เมื่ อ วั นที่  1 1 
กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 4.3 

สศต. 7-4(4) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  4/2561 เมื่ อวันที่  2 6 
มีนาคม 2561 วาระท่ี 4.1  

สศต. 7-4(5) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 1729 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2561  เรื่ อง การจั ดท า
แผนพัฒนารายบุคคล   

สศต. 7-4(6) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่ อง ครั้ งที่  13/2560 เมื่ อวันที่  31 
ตุลาคม 2560 วาระที่ 4.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 สศต. 7-4(7) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อเนื่ อง ครั้ งที่  16/2560 เมื่ อวั นที่  8 
ธันวาคม 2560 วาระที่ 4.1  

สศต. 7-4(8) 
หนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอ
อนุ ญ าต เข้ าร่ วมสั ม มน า Ditital HR in 
Digitization  

สศต. 7-4(9) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/761   ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากร
ศึกษาดูงาน  ณ ต่างประเทศ  

สศต. 7-4(10) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2561 วาระที่ 4.6 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 7-4(11) 
ข้อมูลโครงการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  

สศต. 7-4(12) 
การจัดหมวดหมู่บทความบนเว็บไซต์แหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ด้านศิลป วัฒนธรรม 

สศต. 7-4(13) 
ตัวอย่างคลังความรู้  

สศต. 7-4(14) 
รายละเอียดระบบฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 

สศต. 7-4(15) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1459 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
พ้ืนที่เครื่องแม่ข่ายเพ่ือจัดท าเว็บไซต์แหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

สศต. 7-4(16) 
เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง หัวข้อ แหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 7-4(17) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2881 ลงวันที่ 
1 ธันวาคม 2560 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน
ของคณะท างานต่าง ๆ ของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 7-4(18) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อเนื่ อง ครั้ งที่  16/2560 เมื่ อวั นที่  8 
ธันวาคม 2560 วาระที่ 3.3     

สศต. 7-4(19) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 2142 ลงวันที่  
28 สิงหาคม 2560 เรื่อง ก าหนดการสัมมนา
บุคลากร       

สศต. 7-4(20) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2560 วาระที่ 1.6 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 สศต. 7-4(21) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2561 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบท
เรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่ อง ได้ส่ งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานในระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดโดย
ส านักพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ 
ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ จ านวน 3 ราย คือ  
     1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ  เลขานุการส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  
     2. นางอนงค์  สุขสุเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  
     3. นางสาวมยุรี  ตุ้มเทียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     มีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย     
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้   
 

สศต. 7-5(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2220  ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งรายชื่อเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา     

สศต. 7-5(2) 
ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2561 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     1. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวทางการด าเนินงาน ลักษณะปัญหาที่พบของ
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสามารถใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหา
ของหน่วยงานตนเองได้ 
     2. ท าให้ทราบแนวทาง/เทคนิคการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของแต่ละหน่วยงานตามที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์จริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานตนเองได้ 
     3. น าความรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สศต. 7-5(3) 
สรุปผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  เมื่ อวันที่  28 
สิงหาคม 2561     

สศต. 7-5(4) 
สรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 
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 2560  (กันยายน 2560 - สิงหาคม 2561) 
   ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561  (มกราคม - ธันวาคม 2561)    
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
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
ข้อมูล  ดังนี้   

สศต. 8-1(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.13/ว 259 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็น
ลายลักษณ์อักษร (ต่อ) 

     1. ตัวบ่งชี้ที่  C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ) ผู้รับผิดชอบ คือ นายอาชวี  คงประเสริฐ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม และนางสาว
มยุรี  ตุ้มเทียน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ 
     2. ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ รับผิดชอบ คือ นางสาวปิยะนาถ  ศิริ พูนสวัสดิ์  ต าแหน่ ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ ฝ่ายอุทยานการศึกษา และ
นางสาวมยุรี   ตุ้มเทียน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ  ส านักงานเลขานุการ  
     การก าหนดผู้รับผิดชอบดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการเวียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2559 
 

สศต. 8-1(2) 
รายงานการประชุมผู้ บ ริห ารของมหา 
วิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2559 วาระท่ี 6.1 (หน้าที่ 7) 

สศต. 8-1(3) 
การก าหนดเจ้าภาพหลัก/ร่วม เพ่ือการ
ป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ กษ า ป ระจ าปี
การศึกษา 2559 (หน้า 6-7) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย  (ต่อ) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
สนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 
ดังนี้ 
     1. ตัวบ่งชี้ที่  C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ)  จัดเก็บข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการพร้อม
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
        1) โครงการจัดฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรทั่วไป (Public) 
หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน (In-house)   และหลักสูตร
ทางไกล (e-training)  
         2) โครงการสัมฤทธิบัตร    
         3) โครงการอภิปรายทางวิชาการ  
     2. ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทั้งในส่วนกลางโดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง และส่วนภูมิภาคโดย
ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง  

สศต. 8-2(1) 
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ)  

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

3.  มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลโดยผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่าย  

     หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม และหัวหน้าฝ่ายอุทยาน
การศึกษา มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มผู้ใช้บริการ
วิชาการ)  และตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม ก่อนจัดส่งให้ส านักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยกลางใน
การรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้  และตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักให้ความ
เห็นชอบพร้อมลงนามในหนังสือส่งไปยังศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

สศต. 8-3(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1259 ลงวันที่ 
30  พฤษภาคม 2561  เรื่ อ ง ขอความ
อนุ เคราะห์ ข้ อมูล ตั วบ่ งชี้  C.11 ข้ อมู ล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ)  

สศต. 8-2(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1258 ลงวันที่ 
30  พฤษภาคม 2561  เรื่ อ ง ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

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/
มหาวิทยาลัยครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
(ตามข้อ 2) จัดส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และส่งข้อมูลเพ่ิมเติมทาง e-mail  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 

สศต. 8-4(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.13/ว 259 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  
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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  (ต่อ) 

 
 

 สศต. 8-4(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.13/1508 ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่ งข้อมูลสาร 
สนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

สศต. 8-4(3) 
ขอส่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 เพ่ิมเติม (e-mail) 

สศต. 8-4(4) 
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  C.11 ข้อมูลป้อนกลับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ) 
(ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) 

สศต. 8-4(5) 
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม (ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

- 
 

- 
 
 
 
 

 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผลการประเมิน 

 
  ในปีการศึกษา 2560 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมของหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)   

  ผลการ การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ด าเนินงาน   = บรรลุ ตนเอง 

      = ไม่บรรลุ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ 56.00 100.00  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ระดับ 4 4.70  4.70 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน   4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกัน 
              คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

4 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 

- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้     
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จดุแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา              
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ      
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน         
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย         
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (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 
 
 

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

 
 


