
ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ควรมีการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนา
นอกเหนือจากงานประจ า (New product) ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียยวกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ส านักบริการการศึกษาได้พัฒนา New product ส าหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือการจัดบริการการศึกษา ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนา Application 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางส าหรับการจัดบริการการศึกษาให้แก่
นักศึกษา โดยเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้ใช้ตรวจสอบ และรับ
ข้อมูลการจัดบริการการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษา เช่น 

- ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอนที่ส่งถึงนักศึกษา 
- ตรวจสอบเรื่องการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
2. ให้บริการแนะแนวการศึกษาผ่าน Facebook Live 
3. การจัดตั้งกลุ่ม Line ชุดวิชาที่เปิดให้มีการจัดสอนเสริม

ในภาคการศึกษานั้น เพ่ือเป็นช่องทาง 
4. ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอน

เสริมได้สามารถติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาด้วยกันเองและส านัก
บริการการศึกษา 

 

กันยายน พ.ศ.2560 - โครงการพัฒนา Application 
- Application ส านักบริการ
การศึกษา 
- Facebook Live ฝ่ายแนะแนว
การศึกษา 
- QR Code กลุ่ม Line ชุดวิชา
ที่เปิดให้มีการจัดสอนเสริม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ควรมีการวิเคราะห์ SWOT รายพันธกิจรวมทั้ง
ศึ ก ษ าค ว าม ต้ อ งก ารข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย 
(Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
พร้อมทั้ งควรด าเนินการทบทวนตัวชี้ วัดและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  รวมทั้ งแผน อ่ืนๆ  ให้ สะท้ อน
ความส าเร็จของแผนอย่างชัดเจนและหน่วยงาน อาจ
ก าหนดเป้ าหมายที่ ต้องการด าเนินการเพ่ิม เติม
นอกเหนือจากงานประจ า เพ่ือเสริมจุดเด่นและสะท้อน
ศักยภาพที่แท้จริงของหน่วยงาน 

2.1 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -
พ.ศ.2565) โดยมีการจัดท า SWOT รายพันธกิจ คือ SWOT 
แยกตามศูนย์/ฝ่าย ของส านักบริการการศึกษา โดย 

 ฝ่ ายแนะแนวการศึ กษาและฝ่ ายกิ จการ
นักศึกษา รับผิดชอบการด าเนินงานของพันธกิจบริการ      
แนะแนว ช่วยเหลือ และพัฒนานักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

 ศู น ย์ บ ริ ก า รก ารศึ ก ษ าป ระจ าภู มิ ภ าค 
รับผิดชอบการด าเนินงานองพันธกิจบริการจัดสอนเสริมและ
ฝึกปฏิบัติ 

 ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ รับผิดชอบ
การด าเนินงานของพันธกิจบริการจัดส่งสื่อการศึกษา 

 ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านัก เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ
บรรลุเป้าหมาย 

2.2 มีการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดย 

2.2.1 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

กันยายน พ.ศ.2560 - เอกสารการจัดท ากลยุทธ์ด้วย 
Tows Matrix ของศูนย์/ฝ่าย/และ
ส านักงานเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงในเอกสารรายการ 
- สบศ. 1-3(1) ถึง สบศ. 1-3(14) 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 - การจัดประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
นักศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ
ได้รับการสนับสนุนหรือบริการด้านกิจกรรมชมรมนักศึกษา 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการได้รับการสนับสนุน หรือบริการในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

- ออกแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้บริการ 
เช่น บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 

2.2.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดย 
- การจัดประชุมร่วมระดับนโยบายระหว่าง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ร่วมกันในกิจกรรมการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าต่าง ๆ 

- การจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาของ
สถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายการบริการการศึกษาแก่
นักศึกษาในสถานประกอบการ 

- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา
พิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 - จัดประชุมร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ในการรับ
ฟังความคิดเห็นและความต้องการ ในการจัดบริการสอนเสริม
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยชุมชน 

- การเดินทางไปพบปะเตรียมเยี่ยม เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของศูนย์บริการการศึกษาซึ่ง
เป็น เครือข่ายความร่วมมือการจัดการการสอนและการ
จัดบริการการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย 

- การพัฒนาช่องทางเพ่ือการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
อิเลคทรอนิกส์  ได้แก่  Website ไปรษณีย์ อิ เลคทรอนิกส์ 
Facebook Line 

- การออกแบบสอบถามการจัดกิจกรรมบริการ
การศึกษาได้แก่ กิจกรรมบริการแนะแนวการศึกษา กิจกรรม
การสอนเสริม กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นต้น 

2.3 มีการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ส านักบริการการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-
2560) โดยการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  2560 
รวมทั้งในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2.4 มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงาน
ประจ า คือค่าเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 - สรุปรายงานผลการประชุมร่วม
ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริการ 
ศูนย์บริการการศึกษาประจ า
ภูมิภาค กับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
บริการการศึกษา ของศูนย์/ฝ่าย 
ต่าง ๆ 
- แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุงปี 
2560 
- แบบค าขอโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือขอรับ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 การใช้เทคโนโลยีกับการให้บริการแนะแนวการศึกษา    
โดยก าหนดเป้าหมาย คือ 

 กลุ่มเป้าหมาย : ครูแนะแนว ครูผู้สอนจากวิทยาลัย
อาชีวะ ครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชน และครูผู้สอนจากส านัก
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดละ 40 คน รวม4 
จังหวัด 160 คน 

 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 
บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี 

  

3. ควรน าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ แล้วน ากลับมาทบทวนปรับปรุง 
เพ่ือเป็นความรู้เฉพาะขององค์กรที่สามารถน าให้เป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในปีงบประมาณส านักบริการการศึกษาได้จัดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
งานอย่างยาวนาน และจะเกษียณอายุราชการในเรื่องที่เก่ียวกับ
การจัดส่งเอกสารกาสอนของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ความรู้แนวคิดจากผู้ถ่ายทอดประสบการณ์น าไปสู่การพัฒนา
งานการให้บริการจัดส่งเอกสารการสอนแก่นักศึกษา โดยการ
พัฒนาระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ ส านักบริการการ 
ศึกษา ส าหรับใช้เป็นเครื่องในการติดต่อส่งข่าวถึงนักศึกษา
เกี่ยวกับชุดวิชา และเวลาที่จัดส่งไปให้นักศึกษาแล้ว และที่ยัง
ไม่ได้จัดส่ง โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเข้าเป็นสามาชิกใน
ระบบกว่า 8,000 ราย 

กันยายน พ.ศ.2560 - ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 
ส านักบริการการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ควรมีการวิเคราะห์แลทบทวนกระบวนการท างาน
หลักทุกกระบวนงานของส านักที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดย
มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการ
ท างานใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังด้วย โดยมีการน าไปปฏิบัติและประเมิน
ประสิทธิผล ของกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ส านักบริการการศึกษาได้มีการปรับกระบวนการท างาน
หลักของส านักในทุกพันธกิจ ดังนี้  

1. ปรับปรุงกระบวนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งเป็นการจัดปฐมนิทเศในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
น าเสนอรายละเอียดอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 5 

2. ปรับปรุงให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา 
โดยพัฒนาระบบตรวจสอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการ
ตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่าน Web site 

3. ปรับปรุงการออกแบบการประเมินกิจกรรมการสอน
เสริม 

4. ปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเพ่ือ
แจ้งข้อมูลการจัดส่งเอกสารการสอนให้นักศึกษาจากเดิมที่แจ้ง
ผ่านช่องทางจดหมาย และ SMS ปัจจุบันได้ เพ่ิมช่องทาง
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 

5. ปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา 
โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมผ่าน Facebook Live  

กันยายน พ.ศ.2560  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

5. ควรมีการเปรียบเทียบผลความพึงพอใจของปีที่
ผ่านมากับปีปัจจุบัน เพ่ือหาจุดที่ควรพัฒนาและจุด
แข็งเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ เสริมจุด
แข็งของกระบวนการท างานในปีต่อ ๆ ไป 

มีการด าเนินการโดยปีการศึกษา 2559 ในการปรับ
กระบวนงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาซึ่งน าเสนอในตัวบ่งชี้ที่ 
5 คือ การปรับปรุงกระบวนงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับกระบวนการปฐมนิเทศจาก
แบบเดิม เน้นการให้ความรู้ ปรับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาให้มากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ เข้ ารับการปฐมนิ เทศภาคเช้ า ซึ่ งมี การป รับ
กระบวนการ พบว่า 

- ปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมภาคเช้าในระดับมาก (  = 4.25)  

- ปีการศึกษา 2560 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมภาคเช้าในระดับมากที่สุด (   = 4.42) 

กันยายน พ.ศ.2560 - รายงานสรุปการประเมินผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
และ 2560 

6. ค ว รมี ก า รส ร้ า งค ว าม ชั ด เจน ร่ ว ม กั บ ศู น ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพเกี่ยวกับข้อมูล         
ที่ต้องการให้จัดเก็บเพ่ือให้สอดคล้องกันกับความ
ต้องการตามเกณฑ์และควรอยู่ในรูปของการพร้อมใช้
งาน 

ส านักบริการการศึกษาได้จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ ข้อมูล ที่ช่วยสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ C11 “ข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย” เพ่ือร่วมหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกับ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
คือ   - ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

- ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

กันยายน พ.ศ.2560 - หนังสือประชุมหารือ แนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ C11 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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