
ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

    1. ส ำนักบริกำรกำรศึกษำควรรีบด ำเนินกำร
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตนเองและสร้ำงแบบ
ประเมินตนเอง ส ำหรับผู้บริหำร ซึ่งอำจด ำเนินกำร
สร้ำงร่วมกันทั้งมหำวิทยำลัยเพ่ือผู้บริหำรส ำนักฯ จะ
ได้น ำผลกำรประเมินตนเองมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำวิธีกำรบริหำรส ำนักฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และทันช่วงเวลำของกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

     คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักบริกำร
กำรศึกษำได้จัดท ำแบบประเมินตนเองของผู้บริหำรส ำนัก
บริกำรกำรศึกษำขึ้น (ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกำร
ตรวจประเมินตนเอง) ซึ่งมีเนื้อหำในกำรประเมินเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรและกำรใช้ธรรมำภิบำลของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรกำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ประเมินตนเองของผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรกำรศึกษำ และน ำ
ผลประเมินตนเองของผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรกำรศึกษำเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นถัดไป (รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ) 
เพ่ือเสนอควำมคิดเห็น 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - แบบประเมินตนเองของผู้บริหำร
ของส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

    2. มติที่ประชุม/ข้อตกลง/ข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้ง
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำน
ในส ำนั กฯ  ส ำห รับ พิจำรณ ำควำมดี ควำมชอบ
จ ำเป็นต้องแจ้งให้บุคลำกรของส ำนักทรำบ ควรจัดให้มี
กำรลงนำมรับทรำบไว้เป็นหลักฐำน  

     ในกำรประชุมผู้บริหำรส ำนักพบบุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ได้ชี้แจงให้บุคลำกรทรำบถึงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพิจำรณำควำมดีควำมชอบว่ำจะ
พิจำรณำทั้ งจำกผลกำรปฏิบัติ งำนตำมตัวชี้ วัด ในงำนที่
รับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บริหำรมอบหมำย และ
พฤติกรรมกำรท ำงำนในด้ำนกำรลำ – มำสำย นอกจำกนี้ยังได้มี
กำรจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกรด้วย 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - สรุปผลกำรประชุมผู้บริหำรพบ
บุคลำกร 
- ตัวอย่ำงแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนส ำหรับประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 

    3. ส ำนักฯ ควรพิจำรณำน ำวิธีวิเครำะห์งำนโดยกำร
ท ำ Job analysis มำใช้ในกระบวนกำรท ำงำนของแต่
ละศูนย์/ฝ่ำย ของส ำนักฯ  

     มีกำรวิเครำะห์งำนโดยกำรท ำ Job analysis กระบวนกำร
ท ำงำนของศูนย์/ฝ่ำย 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - เอกสำรวิเครำะห์งำน 

    4. ส ำนักฯ ควรพิจำรณำจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำน
ประกันคุณภำพชุดย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือมีหน้ำที่เฉพำะใน
กำรติดตำมข้อมูลและจัดท ำรำยงำนกำรประกัน
คุณภำพในแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยให้สำมำรถด ำเนินกำรด้ำน
ประกันคุณภำพได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 

     มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนัก
บริกำรกำรศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ ดังนี้ 
     1. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
     2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักบริกำร
กำรศึกษำ 
     3. เป็นผู้ตรวจประเมินภำยในระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักบริกำร
กำรศึกษำ ค ำสั่งที่ 7/2559  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 
     ทั้งนี้  คณะท ำงำนดังกล่ำวได้ท ำหน้ำที่ติดตำมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพตลอดจนกำรจัดท ำ 
SAR 

  

    5. ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำควรระบุและจัดให้มีกำร
ประเมินให้ครบตำมผู้มำรับบริกำรของหน่วยงำนตำมที่
ก ำหนดไว้  

     มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรในกลุ่ม
นักศึกษำเป็นหลัก แต่ได้เพ่ิมกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรกลุ่มอำจำรย์ ข้ำรำชกำร และประชำชนทั่วไป ใน
กำรบริกำรไปรษณีย์มหำวิทยำลัย  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - กำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรงำนไปรษณีย์
มหำวิทยำลัย 

    6. ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของส ำนักบริกำร
กำรศึกษำ และกลุ่มที่แสดงควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของส ำนักยังไม่หลำกหลำย ส ำนักควรรีบ
ด ำเนินกำร เพ่ิมช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยใน
มหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำส
แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก ในทุก ๆ 
ด้ำนเพ่ือส ำนักจะได้น ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน 

     ส ำนักบริกำรกำรศึกษำได้เพ่ิมช่องทำงกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำสแสดงควำม
คิดเห็นต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก โดยกำรจัดประชุม/สัมมนำ 
ร่วมระหว่ำง ส ำนักบริกำรกำรศึกษำกับบุคคล/หน่วยงำน ทั้ง
ภำยในและภำยนอกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ ของส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
ดังนี้ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - รำยงำนกำรประชุมระดับ
นโยบำยระหว่ำง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
กับกรมรำชทัณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

      1 .  ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ น โ ย บ ำ ย ร ะ ห ว่ ำ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชกับกรมรำชทัณฑ์ ซึ่งมีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณำจำรย์สำขำวิชำหน่วยงำน
ส ำนักที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่กรมรำชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 
24 กุมภำพันธ์ 2559 
     2. จัดสัมมนำศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะอำจำรย์ฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะและอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย ชี้แจงให้ผู้เข้ำ
สัมมนำ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 
     3. จัดสัมมนำเจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ ของศูนย์บริกำร
กำรศึกษำเฉพำะกิจในเรือนจ ำ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2559 
     4. จัดสัมมนำเจ้ ำหน้ ำที่ บริกำรกำรศึกษำของสถำน
ประกอบกำรที่เป็นเครือข่ำยกำรจัดบริกำรกำรศึกษำของส ำนัก 

 - หนังสือเชิญเข้ำร่วมสัมมนำ 
- หนังสือ เรื่อง กำรสัมมนำ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
- เอกสำรกำรจัดสัมมนำเจ้ำหน้ำที่
ของสถำนประกอบกำร 

    7. ส ำนักควรติดตำมให้มีกำรสรุปข้อมูลสำรสนเทศ
ของทุกหน่วยงำน ให้เสร็จก่อนช่วงเวลำกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือจะได้น ำผลไปปฏิบัติงำน
และพัฒนำหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำจจะ
ก ำหนดช่วงเวลำที่ เหมำะสมไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

     มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมกำรจัดบริกำร
กำรศึกษำ หลังจำกกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้น ได้แก่ กำรจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชำกำรจัดสอนเสริมแบบเข้ม กำรจัด
กิจกรรมโครงกำรช่วยเหลือนักศึกษำ กำรจัดสัมมนำผู้น ำชมรม
นักศึกษำ เป็นต้น  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร
กิจกรรมโครงกำร ต่ำง ๆ  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

    8. ควรสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนได้รับกำร
เพ่ิมพูนทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมถนัดและควำม
สนใจของบุคลำกร 

     สนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมหลักสูตร กิจกรรมหรือ
โครงกำรตำมที่ ตน เองถนั ดและสน ใจ  เช่ น  เข้ ำอบ รม
คอมพิวเตอร์ ภำษำต่ำงประเทศ และกิจกรรม โครงกำร
ประเภทพัฒนำอำรมณ์และจิตใจ เป็นต้น 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - ตำรำงสรุปจ ำนวนบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ
เพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ 

    9. ควรพิจำรณำเพ่ิมแนวทำงกำรพัฒนำบุคลกรที่
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำร่ท ำงำน 

     สนับสนุนให้บุคลำกรที่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเข้ำรับ
กำรอบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน
ตลอดจนให้เข้ำร่วมสัมมนำบุคลำกร ประจ ำปีเช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 - บันทึกส่งบุคลำกรเข้ำอบรม
คอมพิวเตอร์ 
- แบบเสนอโครงกำรเสนอ
คณะกรรมกำรกองทุน มสธ. 12 ปี  

 
 
 
 


