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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

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

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

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่

จะได้ 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. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตาม
อ านาจหน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานและ/
หรือตามที่หน่วยงานก าหนดอย่าง
ครบถ้วน มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

1. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลการ
บริหารงานของส านักบริการการศึกษา ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งได้ก าหนดไว้ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการด าเนินงานของส านักและ
สถาบัน พ.ศ.2551 ดังนี้ 

     1.1) เสนอแนะการก าหนดนโยบายการบริหารงานส านักต่อมหาวิทยาลัย   
           ตัวอย่างเช่น 
            ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบริการการศึกษา

ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นงานใน 

สบศ. 1-1 (1) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า
ด้วยการด าเนินงานของส านักและ
สถาบัน พ.ศ.2551 
สบศ. 1-1 (2) รายงานการประชุมที่มี
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา
เป็นกรรมการ เช่น 

- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
วิชาการ 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ภาระความรับผิดชอบของส านักบริการการศึกษาต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
หรืออธิการบดี 

            ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลต่อ 
ก.พ.อ. มสธ. 

            ให้ข้อเสนอแนะเรื่องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อ
คณะกรรมการอ านวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

            ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

            เสนอปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของส านักบริการ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารงานภายในเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- รายงานการประชุมที่ประชุม 
ก.พ.อ. 

- รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสอนเสริม 

- คณะกรรมการอ านวยการงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

- บันทึกเสนอเพ่ิมส่วนงาน
ภายในส านักบริการการศึกษา 

 

      1.2) จัดท าแผนพัฒนากลยุทธ์ของส านักบริการการศึกษาเสนอ
มหาวิทยาลัย 

           ตัวอย่างเช่น 
            จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 
            จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักบริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560 
            จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ส านักบริการการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) 

สบศ. 1-1 (3) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2560 ส านักบริการ
การศึกษา 
สบศ. 1-1 (4) เอกสารการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-1 (5) แผนยุทธศาสตร์ ส านัก
บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
2560 
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     ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

      1.3) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยโดยการ 

            จัดท าค าของบประมาณและด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

            จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
            จัดท าค าของบประมาณส าหรับการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ

ประจ าปี 2561 

สบศ. 1-1 (6) ค าของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2560 
สบศ. 1-1 (7) รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
สบศ. 1-1 (8) ค าของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2561 

      1.4) บริหารกิจการของส านักตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ของส านักบริการ
การศึกษา โดยได้บริหารกิจการงานจัดบริการการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล ประกอบด้วย บริการแนะแนวช่วยเหลือนักศึกษา บริการจัดสอนเสริม
และฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ บริการจัดส่งสื่อการศึกษาบริการการพัฒนานักศึกษา 
และบริการการศึกษาแก่ผู้พิการ ทั้งนี้ได้ด าเนินการตอบสนองสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของส านักบริการการศึกษา 

สบศ. 1-1 (9) แผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) 
สบศ. 1-1 (10) ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 ส านักบริการ
การศึกษา 
สบศ. 1-1 (11) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2560 
สบศ. 1-1 (12) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2560 (AE) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

      1.5) บริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ 
ของส านักและสถาบัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
มติที่เก่ียว 

           ตัวอย่างเช่น 
            บริหารงานบุคคล ได้แก่ 
                -  ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร

ตามรอบการประเมิน 
                    -  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ 
                    -  สรรหา/คัดเลือก บุคคล เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ 
                    -  แต่งตั้งบุคคลในต าแหน่งระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานเพ่ือให้
ภารกิจของหน่วยงานขับเคลื่อนไม่ได้ 
                    -  การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นลูกจ้างประจ า 
                บริหารงานการเงิน ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การ
เสนอขอเพ่ิม/โอนงบประมาณเพ่ือให้พอเพียงกับการด าเนินงานในกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ 

            การบริหารพัสดุ ได้แก่ การอนุมัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ/ครุภัณฑ์ ทั้งส่วนกลางที่ส านักบริการการศึกษาและที่ประจ า
ศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศ 

สบศ. 1-1 (13) บันทึกเชิญประชุม
ผู้บริหารส านักประชุมพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อน
เงินเดือนบุคลากร (เอกสาร
ประกอบการประชุมจากกองการ
เจ้าหน้าทีน่ าเสนอคณะกรรมการ) 
สบศ. 1-1 (14) บันทึกส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
 
สบศ. 1-1 (15) เอกสารการสรรหา
อัตราก าลัง 
สบศ. 1-1 (16) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก ครั้งท่ี 8/2559 วาระท่ี 
1.1 
สบศ. 1-1 (17) บันทึกส่งผลการ
ประเมินเพ่ือปรับสถานภาพลูกจ้าง 
สบศ. 1-1 (18) บันทึกเรื่องการขอรับ
การจัดสรรอัตราก าลังคืนทดแทน 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 

 

 สบศ. 1-1 (19) บันทึกเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม/การ
โอนงบประมาณ 
สบศ. 1-1 (20) บันทึกขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง 
สบศ. 1-1 (21) หนังสือ/บันทึก 
เกี่ยวกับการด าเนินการครุภัณฑ์ท่ี
ประจ า ณ ศูนย์บริการการศึกษา  

     1.6) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืน ๆ จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามภารกิจของส านัก โดยเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการลักษณะ
พิเศษพ่ึงตนเองและได้รับการจัดสรรเงินตอบแทน แล้วน ามาใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส านัก            
 

สบศ. 1-1 (22) บักทึกการจัดสรรเงิน
โครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้แก่
หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดและประกาศ
ส านักบริการการศึกษาเรื่องแนว
ทางการเบิกจ่ายเงินโครงการพิเศษใน
ลักษณะพ่ึงพาตนเองของส านักบริการ
การศึกษา 

      1.7) มีการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ส านัก โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการ
การศึกษา  ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างประจ า 

สบศ. 1-1 (23) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2559 และ 2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

             
 

สบศ. 1-1 (24) แบบการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป ร ะ จ า ปี  2 5 59 แ ล ะ  2 5 60                   
(e-Performance ตัวชี้วัด ก2 ร้อยละ
ความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้ วัด
ระดับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน (ประจ าปี
งบประมาณ 2560)) 

      1.8) เสนอรายงานประจ าปี เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง  ๆ ของส านักต่อ
มหาวิทยาลัย            

สบศ. 1-1 (25) แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สบศ. 1-1 (26) รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

      1.9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตัวอย่างเช่น 

            เป็นคณะกรรมการจัดจ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 
 
สบศ. 1-1 (27) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างดูแลบ ารุงรักษา
โปรแกรมระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

             เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

            เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการบุคลากร บัณฑิต
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฯลฯ            

สบศ. 1-1 (28) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
สบศ. 1-1 (29) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
กิจการบุคลากร บัณฑิตและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. มีการประเมินตนเองใน 2 ช่องทางดังนี้ 
   2.1 การประเมินผู้อ านวยการส านักโดยบุคลากร ตามแบบประเมินที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
   2.2 ประเมินผู้อ านวยการส านักผ่านกลไกการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (e-Performance) จ านวน 3 ครั้ง คือ เมื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการผ่านไป 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งหากผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ตัวชี้วัดใดมีปัญหาอุปสรรค 
ผู้อ านวยการจะจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

สบศ. 1-1 (30) ผลการประเมิน
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-1 (31) ผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ส านักบริการการศึกษา
ประจ าปี 2560 รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่าง เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ต่อค่านิยมของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น  

 

ส านักบริการการศึกษายึดค่านิยมองค์กรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4 
ประการ คือ 1) ร่วมแรงร่วมใจ (Synergy)  2) ใฝ่คุณธรรม (Transparency)   
3) น าสิ่ ง ใหม่  (Originality)  และ 4) เรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous 
Learning)   

ทั้งนี้ ผู้บริหารส านักได้ปฏิบัติตนเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
องค์กร ดังนี้ 

1. ค่านิยมเรื่องความร่วมแรงร่วมใจ   ผู้บริหารส านักได้ก าหนดเป็น
นโยบายการด าเนินงานของส านัก ให้บุคลากรจากศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ ร่วม
แรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยด าเนินการในรูปของ
คณะท างาน เช่น คณะท างานการจัดการความรู้  คณะท างานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ของส านักบริการการศึกษา  คณะท างานวิจัยและการบริการวิชาการแก่
สังคมของส านักบริการการศึกษา นอกจากนี้ เมื่อศูนย์/ฝ่ายใดในส านัก
บริการการศึกษาจัดกิจกรรม/งานใดที่ส าคัญ ศูนย์ฝ่ายอ่ืน ๆ ก็จะจัด
บุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานเพ่ือให้มีก าลังคนเพียงพอและพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สบศ. 1-2 (1) ประกาศค่านิยมองค์กร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
สบศ. 1-2 (2) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-2 (3) บันทึกส่งบุคลากร
ช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งาน
พิธีพระราชการปริญญาบัตร ฯลฯ 

 2. ค่านิยมเรื่องใฝ่คุณธรรม  ผู้บริหารส านักได้บริหารงานและด าเนินการ
ด้านบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 

 

สบศ. 1-2 (4) บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

     การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างประจ า จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเพ่ือให้มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร 
ทุกคน และเมื่อด าเนินการประเมินแล้วมีการประกาศให้บุคลากรทราบ เพ่ือให้
บุคลากรมีโอกาสทักท้วงหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
        ในการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานส านัก ได้
ด าเนินการตามระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือท าการพิจารณาสรรหาเพ่ือให้ได้คนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็นคนดีมีความสามารถ และปราศจากการเห็นแก่พวกพ้อง 
        การรับลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จะมีหัวหน้าศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ ร่วมเป็น
กรรมการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการครหาว่ามีการเล่นพรรค
เล่นพวก   
        การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือต่อสัญญา
จ้างก็ได้ก าหนดให้มีองค์ประกอบที่มีตัวแทนจากหลายกลุ่มหลายฝ่าย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง โปร่งใส และ 
เป็นธรรม 

 ส านักบริการการศึกษาได้ให้มีการเน้นย้ าต่อบุคลากรว่า ส านักมีนโยบาย
ให้บุคลากรทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

พนักงาน และลูกจ้างประจ า ส านัก
บริการการศึกษา 
สบศ. 1-2 (5) ประกาศผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจ า ส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-2 (6) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก/สอบ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
สบศ. 1-2 (7) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก/สัมภาษณ์
ลูกจ้างชั่วคราวส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-2 (8) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้าง 
สบศ. 1-2 (9) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก ครั้งท่ี 3/2560 
สบศ. 1-2 (10) ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่องนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 3. ค่านิยมเรื่องน าสิ่งใหม่  ผู้บริหารส านักได้น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
กับการด าเนินงานการจัดบริการการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ 
ได้แก่ 

 ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการ 

 ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 

 Application  

 Facebook Live 

 Line  

สบศ. 1-2 (11) ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการ (LG) และ 
(FG) 
สบศ. 1-2 (12) บันทึกขออนุมัติ
ด าเนินการระบบไปรษณีย์
อิเลคทรอนิกส์ 
สบศ. 1-2 (13) โครงการจัดท า 
Application 
สบศ. 1-2 (14) Facebook Live 
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
สบศ. 1-2 (15) Line กลุ่ม งาน
บริการการศึกษา 

 4. ค่านิยมเรื่องเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการ
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพแก่ตนเอง โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และผู้ซ่ึงได้สะสมความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ด้านการจัดบริการการศึกษาไว้อย่างยาวนาน         
สู่บุคลากรของส านัก เพ่ือให้บุคลากรรุ่นน้องได้เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
จากความรู้ของรุ่นพี่ 

สบศ. 1-2 (16) ข้อมูลการรับการ
พัฒนาของบุคลากร   
สบศ. 1-2 (17) เอกสารการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ ส านัก
บริการการศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และสื่อสาร แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

1. ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกของส านักบริการการศึกษา มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

    1.1 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย    
มี 2 ช่องทาง คือ 

         1.1.1 ช่องทางการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 
                  การจัดประชุมคณาจารย์ที่ ปรึ กษาชมรมนั กศึ กษา             

ทั่วประเทศ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ การได้รับการสนับสนุน
หรือบริการด้านกิจกรรมชมรมนักศึกษา 

                  การจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการได้รับการสนับสนุนหรือ
บริการในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

         1.1.2 ช่องทางการออกแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและ
ประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 

    1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย 
มี 3 ช่องทาง คือ 

         1.2.1 ช่องทางการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 

สบศ. 1-3 (1) บันทึกเชิญประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
สบศ. 1-3 (2) บันทึกเชิญประชุม
คณาจารย์กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 
สบศ. 1-3 (3) แบบสอบถามบริการ
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สบศ. 1-3 (4) หนังสือเชิญประชุม
ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

                         การประชุมระดับนโยบายระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณาจารย์สาขาวิชา
หน่วยงานส านักท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 
                        การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง
นักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ จ านวน 2 ครั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 
2560 
                        จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาของสถานประกอบการที่เป็น
เครือข่ายการจัดบริการการศึกษาของส านัก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 
                        จัดประชุมร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ในการรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการ ในการจัดบริการสอนเสริมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยชุมชน 
         1.2.2 ช่องทางการออกแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและประเมินความ
พึงพอใจ การจัดบริการการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามกิจกรรมบริการแนะแนวการศึกษา  
กิจกรรมการสอนเสริม  กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นต้น 
  

สบศ. 1-3 (5) รายงานการประชุมร่วมกับ
กรมราชทัณฑ์  
สบศ. 1-3 (6) บักทึกขออนุมัติโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาพิการ 
ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ 
และสรุปการประชุม 
สบศ. 1-3 (7) หนังสือเชิญร่วมโครงการ
สัมมนาผู้ให้บริการในสถานประกอบการ 
สบศ. 1-3 (8) สรุปรายงานผลการประชุม
ร่วมระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริการ 
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค กับ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 
สบศ. 1-3 (9) แบบสอบถามกิจกรรมบริการ
การศึกษาส านักบริการการศึกษา 
  - กิจกรรมบริการแนะแนวการศึกษา 
  - กิจกรรมการสอนเสริม 
  - กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

          1.2.3 ช่องทางผ่านอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ โครงการไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
Facebook Live Line    
         1.2.4 การเดินทางไปพบปะตรวจเยี่ยมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และความ
ต้องการของศูนย์บริการการศึกษา 
2. การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน มีการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1. ผู้บริหารส านักได้สื่อสารเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักไปยังบุคลากร ผ่านช่องทางการจัดประชุมผู้บริหารเ พ่ือพิจารณาจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จากนั้นถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีลงสู่
หน่วยงานภายในระดับศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของศูนย์/ฝ่าย         
ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ศูนย์/ฝ่าย รับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรม และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ จากนั้นศูนย์/ฝ่าย จะถ่ายทอดความรับผิดชอบและ
ตัวชี้วัดสู่ผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล 

2.2. ผู้บริหารส านักสื่อสารผลการปฏิบัติราชการของส านักไปยังบุคลากร     
โดยผ่านการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารส านักบริการการศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน จากนั้นบันทึกเป็นรายงาน
การประชุมแล้วส่งรายงานการประชุมนั้นให้ศูนย์/ฝ่าย เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบ
ข้อมูลจากรายงานการประชุมผู้บริหารส านักต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในโอกาสที่มีการประชุม
ผู้บริหารพบบุคลากรอีกช่องทางหนึ่ง 

สบศ. 1-3 (10) Web site ของ
หน่วยงาน  
สบศ. 1-3 (11) โครงการไปรษณีย์
อิเลคทรอนิกส์ 
สบศ. 1-3 (12) Facebook Live 
สบศ. 1-3 (13) Line 
สบศ. 1-3 (14) บันทึกขออนุมัติการ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สบศ. 1-3 (15) บันทึกเชิญประชุม เพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
สบศ. 1-3 (16) ข้อมูลตัวชี้วัดของ
บุคลากร 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ ที่แสดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารส านักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 
ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักประสิทธิผล  ตัวอย่างเช่น 
     มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ

เป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของส านัก และได้มี
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

     มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยจัดให้มีการท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีต่อฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานแล้วมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ (รอบ 6,9 และ 12 เดือน) 

 
 
สบศ. 1-4 (1) แผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการการศึกษา 
สบศ. 1-4 (2) แบบรายงานติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
สบศ. 1-4 (3) ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2560 
สบศ. 1-4 (4) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560รอบ 6,9 และ 
12 เดือน 

 2. หลักประสิทธิภาพ  ตัวอย่างเช่น 
     มีกระบวนการการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่

ผู้รับบริการ โดยให้มีการส ารวจสอบถามความพึงพอใจเพ่ือให้สามารถสะท้อน
ความต้องการของผู้รับบริการ ในการจัดกิจกรรมการบริการการศึกษาของส านัก 
โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพ คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กิจกรรมบริการการศึกษาต่าง ๆ 

สบศ. 1-4 (5) แบบส ารวจ/แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดบริการการศึกษา และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกิจกรรมการบริการต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



33 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 3. หลักการตอบสนอง  ตัวอย่างเช่น 
     มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องและ

ตอบสนองต่อแผนของมหาวิทยาลัย 
     มีการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมตอบสนองความคาดหวัง

ของนักศึกษาที่ต้องการส าเร็จการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม สอน
เสริมแบบนัดหมาย การแนะแนวนัดหมาย บริการแนะแนวการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น 

สบศ. 1-4 (6) ข้อมูลแสดงความ
สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการการศึกษา กับ แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
สบศ. 1-4 (7) เอกสารแสดงกิจกรรม 
  - การสอนเสริมแบบเข้ม 
  - การสอนเสริมแบบนัดหมาย 
  - การแนะแนวนัดหมาย/
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ  ตัวอย่างเช่น 
     มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ และ

ตัวชี้วัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
     มีการก าหนดให้ศูนย์/ฝ่าย รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

ในความรับผิดชอบตามก าหนดเวลา ทั้งที่เป็นรายงานในระดับส านัก และระดับ
มหาวิทยาลัย 

สบศ. 1-4 (8) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
สบศ. 1-4 (9) รายงานผลการ
ด าเนินงานของศูนย์/ฝ่าย ที่มีการ
รายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
สบศ. 1-4 (10) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (AE) 
สบศ. 1-4 (11) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 5. หลักความโปร่งใส  ตัวอย่างเช่น 
     มีระบบการคัดเลือกบุคคลด ารงต าแหน่ง หรือ คัดเลือกบุคคลเข้า

ท างานที่โปร่งใส โดยด าเนินการด้วยคณะกรรมการทั้งที่เป็นบุคคลภายนอกส านัก 
และบุคคลภายในส านัก 
     มีการกระจายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักอย่างเปิดเผย ได้แก่ 

       - การเวียนแจ้งรายงานการประชุมผู้บริหารส านักเพ่ือให้บุคลากรได้
รับทราบมติต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานของส านัก 

       - การประกาศข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการประเมิน 

สบศ. 1-4 (12) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สบศ. 1-4 (13) ประกาศคัดเลือก
หัวหน้าศูนย์/ฝ่ายและหัวหน้างาน 
สบศ. 1-4 (14) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
สบศ. 1-4 (15) บันทึกน าส่งรายงาน
การประชุมผู้บริหารส านักบริการ
การศึกษา 
สบศ. 1-4 (16) ประกาศผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

        - การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานการจัดบริการการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลให้แก่นักศึกษา/หน่วยงาน ภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ และสะดวกรวดเร็ว 

       - การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักทาง 
Website 

       - มหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสผู้บริหารส านักได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก มอบให้
ศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ และส านักงานเลขานุการแจ้งต่อบุคลากรว่า ส านักบริการ
การศึกษาถือเป็นนโยบายที่ให้บุคลากรทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโดยเคร่งครัด 

       - ในการที่ผู้บริหารส านักได้หารายได้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน ามา
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักเมื่อมีเงินรายได้มา ได้มีการวางระบบการใช้
จ่ายเงินอย่างโปร่งใส โดยจัดท าประกาศส านักก าหนดรายละเอียดวิธีการใช้เงิน
เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักสูงสุดและ
ตรวจสอบได้ 

สบศ. 1-4 (17) Website ส านัก
บริการการศึกษา 
 
 
 
สบศ. 1-4 (18) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก ครั้งท่ี 3/2560 วาระท่ี 
1.3 
 
 
สบศ. 1-4 (19) ประกาศส านักบริการ
การศึกษาเรื่องแนวทางเบิกจ่ายเงิน
โครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
ของส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-4 (20) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก ครั้งท่ี 2/2560 วาระท่ี 
4.3 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

   6. หลักการมีส่วนร่วม  ตัวอย่างเช่น 
     ก าหนดให้มี การประชุมผู้ บริหารส านั กบริการการศึกษา ซึ่ ง

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก เลขานุการส านัก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน 
เพ่ือให้บุคลากรระดับดังกล่าวได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล ร่วมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของส านัก 

     จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
ในการพัฒนา ได้แก่ 

      - การประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์    
      - การจัดประชุมคณาจารย์ที่ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่และกิจกรรมสัมมนาผู้น าชมรม        
      - การจัดสัมมนานักแนะแนวการศึกษาที่อยู่ส่วนกลางและศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง 

 ประสานสัมพันธ์ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานการจัดบริการการศึกษากับหน่วยงานภายนอกส านัก เพ่ือให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
 

สบศ. 1-4 (21) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก 
 
 
 
สบศ. 1-4 (22) หนังสือเชิญประชุม
ระดับนโยบายกับกรมราชทัณฑ์ อ้างใน 
1-3(4) 
 
 
สบศ. 1-4 (23) บันทึกอนุมัติการจัด
กิจกรรมการสัมมนานักแนะแนว
การศึกษา 
สบศ. 1-4 (24) บันทึกขอความ
ร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกส านักช่วยปฏิบัติงาน 
  - กิจกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 
  - กิจกรรมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  ส านักให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับ
มหาวิทยาลัย โดยได้ส่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานไปรับพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและให้ข้อมูลความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดี 

 ในโอกาสที่อธิการบดี ได้มีบันทึกแจ้ง เรื่องแนวปฏิบัติ เ รื่ อง
งบประมาณเกี่ยวกับการเดินทางไปสัมมนาต่างจังหวัด โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ที่ประชุมผู้บริหารส านักได้ให้
ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

 

สบศ. 1-4 (25) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

 การเสนอชื่อผู้แทนส านักไปรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สบศ. 1-4 (26) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
1/2560 วาระที่ 1.2 

 7. หลักการกระจายอ านาจ  ตัวอย่างเช่น 
     มีการถ่ายโอนภารกิจในความรับผิดชอบของส านักให้แก่หน่วยงานอ่ืน

ด าเนินการแทน เช่น การมอบให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ในภูมิภาค 
จ่ายเอกสารการสอนให้แก่นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์ฯ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

สบศ. 1-4 (27) บันทึกขอเบิกเอกสาร
การสอนของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 

 8. หลักนิติธรรม  ตัวอย่างเช่น 
     มีการก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้

เป็นหลักในการด าเนินงานการจัดบริการการศึกษา ในกิจกรรมการจัดสอนเสริม  
การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

สบศ. 1-4 (28)  เอกสารประกาศ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
บริการนักศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 9. หลักการเสมอภาค  ตัวอย่างเช่น 
ส านักบริการการศึกษามีบุคลากรหลายสถานภาพ คือ ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน ซึ่งเมื่อกล่าวถึงเรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมี พึงได้ตามกฎหมาย/
ระเบียบในระดับมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันตามแต่สถานภาพ แต่ใน
ระดับซึ่งเป็นอ านาจของส านักบุคลากรทุกสถานภาพจะได้รับความเสมอภาค 
ตัวอย่าง เช่น การมีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนที่ส านักตั้งขึ้น การได้รับการ
พัฒนาในโครงการ/หลักสูตรที่ส านักจัด เช่น โครงการสัมมนาบุคลากรเรื่องการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์  การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารพบบุคลากร 

สบศ. 1-4 (29) เอกสารข้อมูลโครงการสัมมนา
บุคลากรและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ตัวอย่างเช่น 
     มีการจัดสัมมนาร่วมระหว่างส านักบริการการศึกษากับกรมราชทัณฑ์ 

(ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เพ่ือหาฉันทามติส าหรับการปฏิบัติงานการจัดบริ
การการศึกษาในเรือนจ า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

     ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสมีส่วนร่วมในการพิจารณาเสนอชื่อผู้
เหมาะสมด ารงต าแหน่งส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น ต าแหน่งอธิการบดี นายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรได้ร่วมกัน
พิจารณา 

สบศ. 1-4 (30) อ้างถึงเอกสาร สบศ. 1-3 (4) 
สบศ. 1-4 (31) รายงานการประชุมร่วมกับ
กรมราชทัณฑ์ อ้างถึงเอกสาร สบศ. 1-3 (5) 
สบศ. 1-4 (32) บันทึกส่งรายชื่อผู้เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5 .  มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่ วนได้ส่วนเสียไม่ปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ส านักบริการการศึกษา โดยศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคได้
จัดท า เว็บไซต์เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบข้อมูลก าหนดการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ และการตอบรับการเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดใช้งานในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 มีนักศึกษาที่เข้ามาใช้
บริการในระบบตอบรับได้มีข้อร้องเรียนและมีข้อเสนอแนะความต้องการต่าง ๆ 
ในระบบ จ าแนกได้เป็น 3 ประเด็น คือ 

1) ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่ ไม่ พึงพอใจต่อการใช้บริการระบบ
ตรวจสอบก าหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
3) ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จากข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษาประจ า

ภูมิภาคได้พิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีใ่นการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 
 

สบศ. 1-5 (1) บันทึกสรุปข้อร้องเรียนและ
ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าใช้ใน
ระบบตรวจสอบรายชื่อการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ 
 
 
สบศ. 1-5 (2) บันทึกขอเพ่ิมข้อมูลหน้าเว็บไซต์
ของส านักบริการการศึกษา 

 

ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

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

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

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่

จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  

 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/
ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์และ/ 

1. ส านักบริการการศึกษา มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานการจัดบริการการศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุงปี 2560 

สบศ. 2-1 (1) แผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ 2560 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) 
และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่า
เป้าหมาย และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

2. เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมส าหรับแต่ละปี จึงมีการพิจารณา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ส าหรับใช้เป็นกรอบการด าเนินงานส าหรับในปี 2561 
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม  

ทั้งนี้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากร 

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 
2) ให้บุคลากรจากทุกศูนย์/ฝ่ายร่วมกับระดมความคิดเห็นในการ

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 

สบศ. 2-1 (2) เอกสารด าเนิน
โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 
2560 เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 2-1 (3) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 
5 ปี ส านักบริการการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุงปี 2561 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบตาม
พันธกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่
การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือระดับ
บุคลากร 

1. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 ของส านักบริการการศึกษา เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ตาม               
พันธกิจของส านักบริการการศึกษา จ านวน 7 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมการบริการแนะแนวการศึกษา 
2) กิจกรรมการสอนเสริม 
3) กิจกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
4) กิจกรรมบริการการสอนทางไปรษณีย์ 
5) กิจกรรมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6) กิจกรรมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
7) กิจกรรมบริหารงานทั่วไป ส านักบริการการศึกษา 

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2. มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ส าหรับกิจกรรม/โครงการของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้ง 7 กิจกรรม และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตามท่ีกล่าวในข้อ 1 อย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านัก และได้ก าหนดให้
หน่วยงานภายในส านักระดับศูนย์/ฝ่าย ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบ
ด าเนินงานให้บรรลุ ซึ่งศูนย์/ฝ่าย/ส านักงานเลขานุการ ได้มอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบการปฏิบัติ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นล าดับ 

สบศ. 2-2 (1) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงประจ าปี 
2559 
สบศ. 2-2 (2) เอกสารแสดงพันธกิจ 
ส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 2-2 (3) แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างถึงเอกสาร  
สบศ. 1-1(3)   
สบศ. 2-2 (4) ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2559 อ้างถึง
เอกสาร สบศ. 1-1(10) 

 
 

สบศ. 2-2 (5) เอกสารการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สบศ. 2-2 (6) ตัวอย่างตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อ้างถึงเอกสาร 
สบศ. 5-1(1) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และมีการติดตามผล
กา รด า เ นิ น ง านต ามตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่
ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น เ พ่ื อ
พิจารณา 

1. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในทุกกิจกรรม/โครงการ 

2. ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในการประชุมผู้บริหารส านักเป็นประจ าทุกเดือน 

3. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ดังนี้ 
    3.1 ศูนย์/ฝ่าย และส านักงานเลขานุการ รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบต่อท่ีประชุมผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
    3.2 ศูนย์/ฝ่าย และส านักงานเลขานุการ รายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบ e-Performance รอบ            
6 ,9 และ 12 เดือน 

สบศ. 2-3 (1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ส านักบริการการศึกษา 
อ้างถึงเอกสาร สบศ. 1-1(3) 
สบศ. 2-3 (2) วาระการประชุมผู้บริหาร
ส านักบริการการศึกษา  อ้างถึงเอกสาร สบศ. 
1-4(3) 
สบศ. 2-3 (3) เอกสารรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง านขอ งศู น ย์ / ฝ่ า ย /ส านั ก ง าน
เลขานุการ ประจ าเดือนต่างๆ อ้างถึงเอกสาร 
สบศ. 1-4(4) 
สบศ. 2-3 (4) รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในระบบ AE อ้างถึง
เอกสาร สบศ. 1-5(9) 
สบศ. 2-3 (5) รายงานผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ระบบ 
e-Performance รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
อ้างถึงเอกสาร สบศ. 1-1(11) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  สบศ. 2-3 (6) บันทึกแจ้งก าหนดการ
รายงานผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2560 

4. การประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผลการประเมินความส าเร็จ ร้อยละ 100 และได้น า
ผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

สบศ. 2-4 (1) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ปี 2560 
สบศ. 2-4 (2) รายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2556-2560) ประจ าปี 2560
ส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 2-4 (3) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านักระดับผู้อ านวยการส านัก
และระดับหัวหน้าศูนย์/ฝ่าย  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/
หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการด าเนินงาน
ระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในปีถัดไป 

1. ได้มีการน าเสนอแนะของที่ประชุมส านักบริการการศึกษาไปด าเนินงาน
ระหว่างปี ตัวอย่าง เช่น ในการประชุมผู้บริหารส านัก/ศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ ครั้งที่ 
8/2559 ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุม
ได้รับทราบ พร้อมกับได้เสนอแนะให้ศูนย์/ฝ่าย มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ในงานที่รับผิดชอบ เช่น  

1) เสนอแนะให้ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค จัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติส าหรับภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประสานงานเจรจาการใช้ห้องกับศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม และปรับแบบ
ประเมินของนักศึกษาทั้งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและสอนเสริมส าหรับ
สนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสาขาวิชา 

2) เสนอแนะให้ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์สแกนกิจกรรม
ประจ าชุดวิชาลงในแผ่น CD จัดส่งให้นักศึกษาในเรือนจ าที่ไม่ได้รับกิจกรรม 
เนื่องจากปัญหาการย้ายเรือนจ า 

ทั้งนี้ ศูนย์/ฝ่าย ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
2. ได้มีการน าข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารส านักบริการการศึกษาไป

ปรับปรุง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีรายละเอียด กล่าวคือ             
ในการประชุมผู้บริหารส านักครั้งที่ 2/2560 หัวหน้างานบริการการศึกษา 
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  

สบศ. 2-5 (1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก ครั้งท่ี 8/2559 วาระท่ี 
4.2 
 
 
สบศ. 2-5 (2) บันทึกการจัดท า
แผนการใช้ห้องประชุม/ห้องพัก ส่ง
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
สบศ. 2-5 (3) บันทึกเสนอการปรับ
แบบประเมินการสอนเสริม 
 
สบศ. 2-5 (4) บันทึกประสานงานการ
ส าเนากิจกรรมประชุดวิชาลงแผ่น CD 
 
สบศ. 2-5 (5) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
2/2560 วาระที่ 1.9 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 จังหวัดยะลา ได้มีความร่วมมือทางการศึกษาในหลักสูตรปฐมวัยกับวิทยาลัย
ชุมชน ยะลา แต่เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยยังด าเนินการเรื่องการเปิดหลักสูตร
ปฐมวัยยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 20301 ใน
โครงสร้างสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 97 ไปก่อน แล้วโอนชุดวิชาภายหลัง และได้เสนอ
เรื่องเข้าสภาวิชาการเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมการสอนเสริมแก่นักศึกษากลุ่มนี้
โดยใช้งบของงานกิจกรรมสอนเสริม ที่ประชุมรับทราบ และได้เสนอแนะให้
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ที่จะต้องจัดกิจกรรมการสอนเสริมส าหรับนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

จากข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษา
ประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด าเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนเสริมโครงการ
ความร่วมมือของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และแผนการด าเนินการจัดสอนเสริม
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับวิทยาลัย
ชุมชน 

2) ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ได้เพ่ิมการสอน
เสริมโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนไว้ในผลผลิตการสอนเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สบศ.  2 -5 (6)  ตารางวิ เคราะห์
ค่าใช้จ่ายและแผนการด าเนินการจัด
สอนเสริมตามโครงการความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย              
ธรรมาธิราชกับวิทยาลัยชุมชน 
สบศ. 2-5 (7) แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิตการ
สอนเสริม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6. มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
(Performance Projections) ตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญของ
หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับ
ที่เทียบเคียงกันได้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักบริการการศึกษามีการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ใน
ลักษณะ 1) การตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสูงขึ้นในปีถัดไป  และ 2) การคาดการณ์
ว่าผลการด าเนินงานจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการด าเนินการเป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ กล่าวคือ  
     1. ตวัชี้วัดที่ซ้ ากันระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ค่าเป้าหมาย ในปี 2560 
จะสูงกว่าปี 2559 
     2. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ คือ ปี 2559 ได้ร้อยละ 91.66 ปี 2560 ได้
ร้อยละ  100.00 

ส าหรับเรื่องการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับหน่วยงานอื่น ส านักบริการ
การศึกษาได้มีการเปรียบเทียบกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่มี
ลักษณะเหมือน/คล้ายกันกับหน่วยงานอื่น กล่าวคือเปรียบเทียบงานฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะชุดวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคมีการรับผิดชอบกับงาน
การจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพของส านักวิชาการ 

สบศ. 2-6 (1) รายงานการติดตาม
และประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2556-2560) ประจ าปี 2559 
ส านักบริการการศึกษา 
สบศ. 2-6 (2) รายงานการติดตาม
และประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2556-2560) ประจ าปี 2560 
ส านักบริการการศึกษา  

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่  3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

กรณีที่ไม่ด าเนนิการใดๆ 
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 าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

ส านักบริการการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการ
การศึกษา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ได้ก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560       
เรื่อง ระบบการสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล แต่ต่อมาคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเสนอให้ปรับชื่อเป็นกระบวนงานจัดการสอนเสริม 

ทั้งนี้ ประเด็นความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักบริการ
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

 

สบศ. 3-1 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักบริการ
การศึกษา ครั้งที่  8/2559  วันที่  24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559  วาระที่ 4.4 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา การก าหนด
ประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
สบศ. 3-1 (2) ผลการพิจารณากรอบ
ประเด็นความรู้ของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    พันธกิจ  การจัดบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของส านักบริการ
การศึกษาด้านบริการจัดสอนเสริม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการศึกษาในระบบ  
                                 การศึกษาทางไกล 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1       เพ่ือให้มีระบบบริการการศึกษาที่นักศึกษาเข้าถึงได้  
                                 สะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนนักศึกษาให้มี 
                                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
   กลยุทธ์ที่                  พัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา 

(Student Support System) ตั้งแต่ก่อนเรียนไป
จนถึงส าเร็จการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การศึกษา  

   โครงการ/กิจกรรม       กิจกรรมการจัดสอนเสริม              

สบศ. 3-1 (3) แผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 2560 (ฉบับ 2) 
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     ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ส านักบริการการศึกษาได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตาม
ประเด็นความรู้ เรื่อง “กระบวนงานจัดการสอนเสริม” คือ บุคลากรของส านักบริการ
การศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคและส านักงานเลขานุการ ตลอดจน
บุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ 

 สบศ. 3-2 (1) รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
 สบศ. 3-2 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักบริการ
การศึกษา ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559  วาระที่ 4.4 
เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา การก าหนด
ประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ.2560 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ต ร ง (Tacit Knowledge) เ พื่ อ ค้ น ห าแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1  มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกระบวนงานการจัดสอนเสริม 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในเร่ืองที่เก่ียวกับ 

1) การจัดท าตารางสอนเสริม 
2) การจัดอาจารย์สอนเสริม 
3) งานการเงินส าหรับการสอนเสริม 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 63 คน แยกเป็น 

 บุคลากรภายในส านักบริการการศึกษา จ านวน 56 คน 

 บุคคลภายนอกที่สนใจ จ านวน 7 คน 
          ทั้งนี้มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว 

สบศ. 3-3 (1) รายชื่อและลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สบศ. 3-3 (2) บันทึกความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการจัดท า
ตารางสอนเสริม 
สบศ. 3-3 (3) บันทึกความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการจัดอาจารย์
สอนเสริม 
สบศ. 3-3 (4) บันทึกความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง
การเงินส าหรับการสอนเสริม 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

มีการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ เรื่ องค่า ใช้จ่ าย เงินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีมติเห็นชอบหรือออกเป็นระเบียบประกาศไว้ ซึ่งมี
ความเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านการเงินส าหรับการจัดสอนเสริม ทั้งในส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์บริการการศึกษาและค่าใช้จ่ายของอาจารย์สอนเสริม โดย
รวบรวมจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1. คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษา 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการภายในประเทศ พ.ศ.2556 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบบเหมาจ่าย 

 
 
 
 
 
สบศ. 3-4 (1) คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
การบริการการศึกษาส าหรับศูนย์บริการ
การศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2545 
สบศ. 3-4 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการภายในประเทศ 
พ.ศ.2556 
สบศ. 3-4 (3) ประกาศมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่าย ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการแบบเหมาจ่าย 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ในปีงบประมาณปัจจุบันเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้ มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
(Good Practice) มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ส านักบริการการศึกษา โดยศนูย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค และส านักงาน
เลขานุการ ไดน้ าความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการจัดตารางสอนเสริม การจัดอาจารย์สอนเสริม 
การด าเนินการดา้นการเงินของการจัดสอนเสริม ซึ่งสะสมอยู่ในประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัตงิาน รวมกับข้อมูลที่เปน็แนวปฏบิัติ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย มา
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน จ านวน 3 เล่ม ดังนี้ 

1. คู่มือการจัดท าตารางสอนเสริม 
2. คู่มือการจัดเชิญอาจารย์สอนเสริม 
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินส าหรับการสอนเสริม 

ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส านักในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ส านักก าลังประสบกบัภาวะบุคลากรเกษียณอายุราชการและบคุลากรส านักย้ายออก 
และย้ายเข้าอยู่เสมอ จึงต้องมีการสอนงานใหม่ การจัดการความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
ในงานแล้วจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานได้ ช่วยลดเวลาการสอนงานใหม่และช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
สบศ. 3-5 (1) คู่มือการจัดท าตารางสอน
เสริม 
สบศ. 3-5 (2) คู่มือการจัดเชิญอาจารย์
สอนเสริม 
สบศ. 3-5 (3) คู่มือการปฏิบัติงานดา้น
การเงินส าหรับการสอนเสริม 
 
 

 

ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่  4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2559 (ก.ย. 59– ส.ค. 60) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 
> 40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันท าการ 
และ 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

    มีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกประจ า จ านวน
ทั้งสิ้น 55 คน และในจ านวนดังกล่าว ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 
41 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.55 

สบศ. 4-1 (1) ตารางสรุปจ านวน
บุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 70 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 74.55 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สูตรการค านวณ 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี  
 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 
 
 

นิยามศัพท์  
 บุคลากรประจ าสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจ า  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

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

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

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่

จะได้  1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1 .  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะท บ ท ว น
ก ร ะบ ว น ก า ร ท า ง า น ห ลั ก  (Core 
Process) เพ่ือปรับปรุ ง อย่ างน้อย 1 
กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน   

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ได้ด าริที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดไว้
ในระบบที่ 4 ระบบบริการนักศึกษามีมาตรการ คือ ปรับปรุงรูปแบบการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ได้ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบก าหนดการ 
งบประมาณ และจากการหารือผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาเห็นชอบให้มี
การน าเสนอเรื่องการพัฒนาการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าที่ประชุมผู้บริหาร
ส านักบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560   
และมอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605 อาคารบริการ 1 ชั้น 6 โดยมี
อธิการบดีเป็นประธานและมีผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ 
มีมติให้ปรับปรุงรูปแบบการปฐมนิเทศกรุงเทพมหานคร 

สบศ. 5-1 (1) บันทึกท่ี ศธ 
0522.04(01)/ว11 ลงวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ.2560 
 
 
สบศ. 5-1 (2) เอกสาร 
- แนวทางการพัฒนาการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่
- รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
บริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 
- บันทึกที่ ศธ 0522.04(02)/ว629   
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 
- เอกสารสรุปประเด็นการประชุมเพ่ือ
พัฒนาการปฐมนิเทศ 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และ/หรือมติ
ที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1    

หลังจากการประชุมระดมความคิดเห็น ผู้อ านวยการส านักบริการ
การศึกษาได้มีด าริให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานพัฒนาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 ชุด ได้แก่ 

1) คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 
2) คณะท า งานจั ดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษา ใหม่ รั บปริญญาตรี  

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา
เป็นประธาน 

จากการประชุมคณะกรรมการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติ เห็นชอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กรุงเทพมหานคร แนวใหม่ ตามที่ส านักบริการการศึกษาเสนอ 

สบศ. 5-2 (1) ค าสั่งที่ 2127/2560 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สบศ. 5-2 (2) ค าสั่งที่ 2126/2560 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สบศ. 5-2 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มี ก า ร อ อ ก แ บ บ / ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและ/
หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ  2  และได้ รั บความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ
ดูแล 

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาได้ด าเนินการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนงาน โดย
มติจากการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน ดังนี้ 

1. การประชุมกรรมการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 ผลการประชุมมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- เห็นชอบกับก าหนดการใหม่ 
- พิธีไหว้ครู เตรียมนักศึกษาใหม่ 11 สาขาวิชา และเชิญอาจารย์

อาวุโสมาเข้าร่วมกิจกรรม 
- การจัดซุ้ม กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ ให้สาขาวิชา 11 สาขา จัด

กิจกรรม รวมทั้งส านักท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ ส านักบริการการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 

- มีการถ่ายทอด Facebook Live 
2. ได้มีการจัดประชุมคณะท างานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 

26 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ผลการประชุมมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
- ให้จัดซุ้มต้อนรับนักศึกษาใหม่ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย 
- จัดซุ้มกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ ให้เหมือนกันทุกซุ้ม โดยส านัก

เทคโนโลยีการศึกษาจัดท าป้าย 
- ให้ส านักเทคโนโลยีการศึกษาถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 

เวลา 09.00-11.00 น. และให้มีการตอบค าถามขณะถ่ายทอดสด โดยเจ้าหน้าที่
จากศูนย์สารสนเทศ 

สบศ. 5-3 (1) บันทึกเชิญปะชุมที่ ศธ 
0522.02(02)/ว742 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 
สบศ. 5-3 (2) รายงานการประชุม 
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สบศ. 5-3 (3) บันทึกเชิญประชุมที่ 
ศธ 0522.04(02)/ว771 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สบศ. 5-3 (4) รายงานการประชุม 
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/
ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

1. หลังจากการประชุมทั้ง 2 คณะดังกล่าว ฝ่ายแนะแนวการศึกษาได้
ด าเนินการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบปรับปรุงใหม่ไปปฏิบัติตามมติของที่
ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1.1 งดการถ่ายทอดสด และจัดท าวิดีทัศน์ไปออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และให้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  

1.2 เน้นการให้นักศึกษามีการปฏิสัมพันธ์ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์และกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ ในช่วงเวลา 10.30-12.00 น. 

1.3 จัดสถานที่ และสร้ า งบรรยากาศที่ แสดงถึ งความยินดี                     
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

2. ประชุมคณะท างานจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนการด าเนินกิจกรรมในวันที่ โดยมีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้                  
(31 สิงหาคม พ.ศ.2560) 

- ได้จัดท าปา้ยต้อนรับนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติม รวมทั้งจัดสถานที่ให้มี
ความสวยงาม มีจุดให้นักศึกษาได้ถ่ายภาพ 

- นัดซักซ้อมพิธีการ ผู้ด าเนินรายการ วิทยากร ในวันเสาร์ ที่            
9 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. 

- ขอความร่วมมือจากชมรมนักศึกษาให้จัดนักศึกษาเป็นตัวแทน
ไหว้ครู 11 สาขาวิชา ผู้น ากล่าวไหว้ครู รวมทั้งจัดซุ้มชมรมนักศึกษา ในวันที่ 10 
กันยายน พ.ศ.2560 

3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 
ตามก าหนดการรูปแบบที่ได้รับจากมติท่ีประชุม 

สบศ. 5-4(1) บันทึกท่ี ศธ 
0522.04(02)/ว817 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
สบศ. 5-4 (2) รายงานการประชุม 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 
26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สบศ. 5-4 (3) บันทึกเชิญประชุมที่ 
ศธ 0522.04(02)/ว964 ลงวันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ.2560 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มี
การเปรียบเทียบกระบวนงานเก่ากับ
กระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวน
ใหม่) และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับนักศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ 
อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีนกัศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 580 คน 

2. ได้มีการปรับกระบวนการปฐมนิเทศจากแบบเดิม เน้นการให้ความรู้ 
ปรับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาให้มากข้ึน 

3. ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
ปีการศึกษา 2560 พบว่า 

- ภาคเช้า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.42) 
- ภาคบ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.24) 

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ
ภาคเช้า (มีการปรับประบวนการ) 

- ปีการศึกษา 2559 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมภาคเช้าในระดับ
มาก (�̅� = 4.25) 

- ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมภาคเช้าในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.42) 

ผลจากการเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการ
ปฐมนิเทศในปีการศึกษา 2560 มากกว่าปีการศึกษา 2559 
 

สบศ. 5-5 (1) รายงานสรุปการ
ประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
และ 2560 
สบศ. 5-5 (2) เอกสารการ
เปรียบเทียบกระบวนการ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาได้จัดการประชุมเพ่ือประเมินการด าเนิน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30-
16.00 น. และได้สรุปประเด็นรวมทั้งมีข้อเสนอแนะใน 3 ด้าน 

- การประสานงานกับส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- การประสานงานกับหน่วยอาคารและสถานที่ 
- การบริหารจัดการของฝ่ายแนะแนวการศึกษา 

สบศ. 5-5 (3) รายงานสรุปปัญหาที่
พบและแนวทางการแก้ไข 

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

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

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความ
พึ งพอใจของผู้ รั บบริ ก า รต่ อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับนักศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ 
อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีนกัศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 580 คน 

2. ได้มีการปรับกระบวนการปฐมนิเทศจากแบบเดิม เน้นการให้ความรู้ 
ปรับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาให้มากข้ึน 

3. ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
ปีการศึกษา 2560 พบว่า 

- ภาคเช้า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.42) 
- ภาคบ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.24) 

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ
ภาคเช้า (มีการปรับประบวนการ) 

 

สบศ. 6-1 (1) สรุปผลแบบประเมิน
ความพึงพอใจการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  
(ภาคเช้า)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 - ปีการศึกษา 2559 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมภาคเช้าในระดับ
มาก (�̅� = 4.25) 

- ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมภาคเช้าในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.42) 

ผลจากการเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการ
ปฐมนิเทศในปีการศึกษา 2560 มากกว่าปีการศึกษา 2559 

 

 

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน 
 4.42 

ผลการด าเนนิงาน 4.42 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

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

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

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่

จะได้  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 าหน่วยงานและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนด
นโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน 

ผู้บริหารของส านักบริการการศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านัก จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะบุคคลเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน จ านวน 2 คณะ ดังนี้ 

1.1  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานส านักบริการ
การศึกษา ประกอบด้วย 
-  ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา เป็น  ประธาน 
- หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย                        เป็น  กรรมการ 

 
 
 
 
 
สบศ.  7-1 (1)  ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  เป็น  กรรมการ 
- เลขานุการส านัก                      เป็น  กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านัก 

1.2  ผู้บริหารมีความเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมิติภาระหน้าที่ในงาน กระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนางานและคุณภาพของงาน ดังนั้นจึงมีนโยบายให้บุคลากร
จากศูนย์/ฝ่าย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ของส านักโดยก าหนดให้มีคณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
บริการการศึกษา            

2.  เมื่อมีเรื่องราวใดที่เป็นประเด็นเก่ียวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานจะบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมผู้บริหารส านักบริการการศึกษา ตัวอย่างเช่น เรื่องการแจ้งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการเรื่องการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
- พิจารณาตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ส านักบริการการศึกษา 
- พิจารณาการเสนอตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2559 

 
 
 
 
สบศ. 7-1 (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
บริการการศึกษา 
 
 
 
สบศ. 7-1 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก  ครั้ งที่  
1/2560 วาระที่ 1.3 
 
 
สบศ. 7-1 (4) รายงานการประชุมผู้
บริการส านัก 
สบศ. 7-1 (5) รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านัก 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมี
ก า รด า เ นิ น ง านด้ า นการปร ะกั น
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ  และการ
ประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เ ส น อต่ อ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตาม
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่
ก าหนดในระบบ CHE QA Online 
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 

     1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักของส านักบริการ
การศึกษา ได้มอบหมายให้คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของส านักให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แล้วคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจะตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินคุณภาพในเบื้องต้น 
     2.  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส านักบริการการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยรับตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน          
ในวันที่  18 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 

สบศ. 7-2 (1) รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านัก
บริการการศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผน
ยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

     มีการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
การศึกษาของส านักบริการการศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก กล่าวคือ คณะผู้ประเมินได้เสนอแนะให้มี
การวิเคราะห์ทบทวนกระบวนการท างานหลักทุกกระบวนงานของส านักที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยมีการ
ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ส านักบริการการศึกษาจึงได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงานหลักของศูนย์/ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. ปรับปรุงกระบวนงานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จัดกรุงเทพมหานคร โดย
ปรับกิจกรรมในภาคเช้าที่เนินการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาให้มากกว่าเดิม ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนาระบบสนับสนุนนักศึกษา (Student 
Support System) ตั้งแต่ก่อนเรียนไปจนถึงส าเร็จการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
การศึกษา และเชื่อมโยงกับกิจกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษารูปแบบใหม่ของ
แผนปฏิบัติราชการผลผลิตการบริการแนะแนวการศึกษา 
     2. ปรับปรุงกระบวนงานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษา โดยการให้
มีระบบตรวจสอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะผ่าน Website ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการ
การศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์พัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาให้มี
ความรวดเร็วได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเชื่อมโยงกับ
โครงการ กิจกรรมของผลผลิตกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สบศ. 7-3 (1) เอกสารเปรียบเทียบ
กระบวนงานการจัดปฐมนิเทศนกัศึกษา 
กรุงเทพมหานคร อ้างใน สบศ.5-5(21) 
 
 
 
สบศ. 7-3 (2) Web site ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค Menu ระบบ
ตรวจสอบและตอบรบัเข้าฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 3. ปรับปรุงกระบวนงานจัดส่งเอกสารการสอน โดยให้มีระบบไปรษณีย์
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลการจัดส่งเอกสารการสอนแก่
นักศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์พัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาให้มี
ความรวดเร็วได้มาตรฐานและเป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการ 

4. ปรับปรุงกระบวนงานการพัฒนานักศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมสัมมนา
ผู้น าชมรมนักศึกษาได้เพ่ิมกิจกรรมผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาพบผู้น า
ชมรมนักศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชมรม 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่พัฒนาระบบสนับสนุนนักศึกษาตั้งแต่ก่อนเรียน
ไปจนส าเร็จการศึกษาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกิจกรรมชมรม
นักศึกษาผลผลิตการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

สบศ. 7-3 (3) ระบบไปรษณีย์
อิเลคทรอนิกส์ ส าหรับบริการจดัส่ง
เอกสารการสอนถึงนักศึกษา 
 
สบศ. 7-3 (4) ก าหนดการจัดกิจกรรม
สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา ประจ าปี 
2560 
 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุ งการ
ท างาน 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
มาปรับปรุงการท างาน โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดท า
กิจกรรม โครงการ หรือด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ซึ่ง
เป็นการจัดปฐมนิเทศในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดอยู่ในตัวบ่งชี้
ที่ 5 

2. ปรับปรุงให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา โดยพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

3. ปรับปรุงการออกแบบการประเมินกิจกรรมการสอนเสริม 
 

สบศ. 7-4 (1) เอกสารผลการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่
ผ่านมา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 4. ปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเพ่ือแจ้งข้อมูลการจัดส่ง
เอกสารการสอนให้นักศึกษาจากเดิมที่แจ้งผ่านช่องทางจดหมาย และ 
SMS ปัจจุบันได้เพ่ิมช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 

5. ปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โดยเพ่ิมการจัด
กิจกรรมผ่าน Facebook Live 

 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมี
การสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักบริการการศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง คือ  

1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างส านักบริการการศึกษากับ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 

1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานระดับส านัก สถาบัน 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 

ทั้งนี้ได้มีการสรุปสาระความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนซึ่ง
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ จัดเมื่อวันที่                    
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

สบศ. 7-5 (1) บันทึกขอศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนยว์ิทย
พัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก 
สบศ. 7-5 (2) สรุปผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
สบศ. 7-5 (3) บันทึกเชิญประชุม
เตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจ าปี 2559 
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ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

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

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

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

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่

จะได้  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 
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

     ส านักบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
นักศึกษา และกลุ่มศิษย์เก่า และผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาได้
มอบหมายให้คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบการด าเนินการ ซึ่ง
ในการด าเนินการของคณะท างานประกันคุณภาพได้มีก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ 
แยกเป็นรายข้อมูลของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

- ข้อมูลการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา มอบ ดร.รุจี อมฤตย์ 
- ข้อมูลการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มอบ นางสาวจิตติมา รักนาค 
- ข้อมูลจากศิษย์เก่า มอบ นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ 

สบศ. 8-1 (1) รายงานการประชุม
คณะท างานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สบศ. 8-1 (2) บันทึกส่งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
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   ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัว
บ่ ง ชี้ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

ในการจัดกิจกรรมบริการการศึกษาต่าง ๆ ได้มีการจัดท าแบบส ารวจ/
แบบสอบถาม เพ่ือให้นักศึกษาได้ตอบข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบริการ
ที่ ได้จัดให้  ซึ่ งประเด็นที่สอบถามจะเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น 

1) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคจะ
จัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมและการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
ประเด็นสอบถาม คือ การสอน/การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 

2) ข้อมูลความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและ
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ศูนย์บริการการศึกษา
ประจ าภูมิภาคจะจัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษา สอนเสริมแบบเข้ม และการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประเด็นสอบถาม
ได้แก่ ขนาดห้องเรียน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การจ าหน่าย
อาหาร ห้องสุขา เป็นต้น 

3) ข้อมูลการให้ค าปรึกษาแนะแนว ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดเก็บข้อมูล
จากนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประเด็น
สอบถาม ได้แก่ เหตุผลส าคัญที่สุดที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัย            
ธรรมาธิราช การได้รับข่าวสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ความต้องการบริการ
ด้านต่างๆ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ความคิดเห็นที่
มีต่อความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศ ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือการจัดปฐมนิเทศและบริการการศึกษาที่ต้องการเพ่ิมเติม 
 

สบศ. 8-2 (1) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน
เสริม พร้อมตารางสรุปผลการประเมิน 
สบศ. 8-2 (2) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัด
กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม พร้อม
ตารางสรุปผลการประเมิน 
สบศ. 8-2 (3) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา พร้อม
ตารางสรุปผลการประเมิน 
สบศ. 8-2 (4) แบบประเมินผลการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2560 พร้อมสรุปผล
การประเมิน 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้บริหาร
หน่วยงานหรือหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 

     ในการจัดท าแบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมิน ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ในงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลสรุปรายงานผลจากแบบ
ส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมิน ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติและหัวหน้าศูนย์/
ฝ่าย จะมีการประชุมพิจารณา ด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้แบบฯ และการจัดท า
ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบพิจารณาตามล าดับ 

สบศ. 8-3 (1) บันทึกเสนอผลการ
ประเมินต่อผู้อ านวยการส านัก 

4. มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

     มีการจัดส่งข้อมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ซึ่งส านักบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่าย
จัด เก็บข้อมู ล ให้ แก่ ศู นย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึ กษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้จัดส่งข้อมูลสรุปภาพรวมความพึงพอใจ
ของนักศึกษาด้านเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนใน
การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะนักศึกษาให้ แก่หน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับใช้ในการด าเนินการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
2559 
 

สบศ. 8-4 (1) บันทึกส่งข้อมูลความ
พึงพอใจของนักศึกษาด้านเครื่องมือ
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนการสอน ณ ที่ท าการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สบศ. 8-4 (2) บันทึกส่งข้อมูลความ
พึงพอใจของนักศึกษาด้านเครื่องมือ
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนการสอน ณ ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โดย
การประเมินระดับหลักสูตร/ระดับ
สาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ)/ระดับ
มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     ข้อมูลที่จัดส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ ตามข้อ 4 เป็นข้อมูลที่
สามารถใช้ส าหรับการประเมิน ดังนี้ 

1) ข้อมูลภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเครื่องมือและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 ใช้ส าหรับการ
ประเมินระดับหลักสูตร/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย 

2) ข้อมูลการประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี      
ปีการศึกษา 2560 ใช้ส าหรับการประเมินระดับสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 

สบศ. 8-5 (1) อ้างถึงเอกสาร สบศ. 
9-2 (1), สบศ. 9-2 (2), สบศ. 9-2 (3) 
 

 
 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 


