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หลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายงานความก้าวหน้าจากผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ตลอดจนการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาไว้ในรายงานนี้ด้วย 

 
 

                              

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์   ตุ้มหริัญ) 
ผู้อํานวยการสํานักบรกิารการศึกษา 

 
 

 



 

สารบัญ 
คํานํา หน้า 
สารบัญ 
ส่วนที่  1   บทนํา : โครงร่างองค์กร (OP) 1
ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 16
ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง 22
 ตัวบ่งชีท้ี่  1   ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 23
 ตัวบ่งชีท้ี่  3   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรยีนรู้ 57
 ตัวบ่งชีท้ี่  4   บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 62
 ตัวบ่งชีท้ี่  5   ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 64
 ตัวบ่งชีท้ี่  6   ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ 71
 ตัวบ่งชีท้ี่ 7   การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของหน่วยงาน 73
 ตัวบ่งชีท้ี่  8   ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอ้มูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 89
ส่วนที่  4 สรุปผลการประเมิน 93
ภาคผนวก 101

 

 



ส่วนที่ 1 
บทนํา : โครงร่างองค์กร 

P.1 ลักษณะองค์กร 
 สํานักบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดบริการการศึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหน่วยงานระดับสํานัก พ.ศ. 2522 และแบ่ง
ส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสํานักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยช่วงแรกการจัดตั้งสํานักบริการ
การศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน คือ 1) สํานักงานเลขานุการ 2) ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 3) ศูนย์บริการการศึกษาประจําภูมิภาค  
4) ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการอีก 2 หน่วยงานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น คือ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

ก สภาพแวดล้อมองค์กร 
(1) การบริการ 

สํานักบริการการศึกษารับผิดชอบการจัดบริการการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีกระบวนงานหลักที่เป็นบริการที่จัดให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย 
1.1 บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียน และช่วยให้สําเร็จการศึกษา โดยใช้กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ  
1.2 บริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนได้มีโอกาสศึกษาต่อ 
1.3 บริการการจัดสอนเสริม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาด้วยการจัดการบริการและอํานวยความสะดวกในการเข้ารับการสอนเสริม 
1.4 บริการการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาด้วยการจัดบริการและอํานวยความสะดวกในการเข้ารับการ 
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
1.5 บริการจัดส่งสื่อวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
1.6 บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ โดยมีความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
1.7 บริการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมชมรมนักศึกษาและกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 
1.8 บริการสื่อและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาพิการเพื่อให้ผู้พิการได้สามารถศึกษาได้ด้วยการจัดสื่อการศึกษาที่ช่วยเอื้อในการเรียนรู้ 
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
พันธกิจ 

 1. ช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้สําเร็จการศึกษาด้วยบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย 
 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. บริการจัดส่งสื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ 

  
วิสัยทัศน์ 

 จัดบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลด้วยบริการที่หลากหลายและทันสมัย 
  
ค่านิยม : STOU ประกอบด้วย 

 1. ร่วมแรงร่วมใจ : (Synergy) 
 2. ใฝ่คุณธรรม : (Transparengy) 
 3. นําสิ่งใหม่ : (Originality) 
 4. เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา : (Ubiquitous Learning) 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 สํานักบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนมีบุคลากร ซึ่งจําแนกตามประเภท ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 

บุคลากรสํานกับริการการศกึษา

จํานวนรวม 
ประเภท ระดับการศึกษา

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน 
ลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน 
ต่ํากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

126 28 16 17 61 4 58 50 16 2 
 

บุคลากรสํานกับริการการศกึษา

จํานวนรวม 
ระดับตําแหนง่ ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ 
ชํานาญการ

พิเศษ 
บริหาร

ต่ํากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

44 2 9 12 11 8 2 - 26 16 2 
 
(4) สินทรัพย์ 

 สํานักบริการการศึกษา มี อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ช่วยให้การดําเนินงานบรรลุ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1) อาคารสถานที่ : อาคารบริภัณฑ์ สํานักบริการการศึกษา และคลังพัสดุการศึกษา 
 2) เทคโนโลยี : ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Line@ ของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
 3) อุปกรณ์ : อุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับคนตาบอด สายตาเลือนราง 
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(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 สํานักบริการการศึกษา ดําเนินการตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงินและด้านบริการ ดังนี้ 

5.1 ด้านการเงิน 
5.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมระบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2557 
5.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2556 
5.1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2557 
5.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมหรือสัมมนาของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2558 
5.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
5.1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา พ.ศ. 2545 
5.1.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2552 
5.1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยา
อาหาร พ.ศ. 2555 
5.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ค่าตอบแทนในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
5.1.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2558 
5.1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2557 
5.1.12 ประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกําหนดอัตราค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุขในชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2557  
5.1.13 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกําหนดอัตราเรียกเก็บค่าวัสดุกิจกรรม ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 32485 ความรู้เฉพาะ
มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557 
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5.1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กําหนดอัตราค่าอาหารในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชานักศึกษาในเรือนจําของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
5.1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราเรียกเก็บค่าวัสดุกิจกรรม ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
5.1.16 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิธีการพระราชทานปริญญาบัตรสําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2550 
5.1.17 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสําหรับบุคคลภายนอกกรณีที่
หน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลภายนอกไม่ได้กําหนดค่าตอบแทนไว้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
5.1.18 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสําหรับบุคลากรการแพทย์
ภายนอก พ.ศ. 2557 
5.1.19 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะผู้แทนคณะกรรมการชมรมนักศึกษาในระบบเหมาจ่าย  
พ.ศ. 2550 
5.1.20 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
5.1.21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2554 
5.1.22 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2555 
5.1.23 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

           5.2 ด้านการบริการการศึกษา 
5.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พ .ศ . 2560 และประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจําปี 2561 (ซึ่งออกประกาศ ตามข้อกําหนดของ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552) 
5.2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา พ.ศ. 2554 
5.2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรือนจํา พ.ศ. 2558 
5.2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกําหนดภาระหน้าที่ของวิทยากรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและหลักเกณฑ์ในการจัดฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

 

 

บทบาทหน้าที่ของ ศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ 

1. สํานักงานเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ การดําเนินงาน 
- ด้านอํานวยการ ประกอบด้วยงานด้าน สารบรรณ ธุรการ พัสดุ ครุภัณฑ์ การประชุม อาคารรสถานที่ ยานพาหนะ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- ด้านบริหาร ประกอบด้วย งานด้านแผน งบประมาณ การเงิน การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 

2. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ การดําเนินงาน ด้านการบริการแนะแนวการศึกษา ก่อนเรียน ระหว่างเรียน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเผยแพร่ 
สนับสนุน พัฒนาความรู้/วิชาชีพ นักศึกษาและบัณฑิต และทุนการศึกษา 

3. ศูนย์บริการการศึกษาประจําภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ การดําเนินงาน ด้านการบริการจัดสอนเสริมรูปแบบต่าง ๆ และบริการการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 

ผู้อํานวยการสํานักบรกิารการศกึษา

สํานักงานเลขานกุาร ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
ประจําภูมิภาค

ศูนย์บริการการสอน
ทางไปรษณีย์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์บริการนกัศึกษาพิการ 
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4. ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ มีบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้าน การจัดส่งสื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา การบริหารจัดการเรื่องกิจกรรมประจําชุดวิชา และ

งานบริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 
5. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดําเนินงาน ด้านกิจกรรมชมรมนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม การสัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร กีฬา

มหาวิทยาลัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    6. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มีบทบาทหน้าที่ ดําเนินงานด้านบริการให้คําปรึกษาทางการเรียนแก่นักศึกษา การนิเทศนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง ผู้ช่วยเหลือ การ

ผลิตและให้ยืมเอกสารเสียงเดซีสําหรับผู้พิการทางการมองเห็น บริการอุปกรณ์ในการสอบของนักศึกษาพิการ ตาบอด สายตาเลือนราง และโครงการเงินอุดหนุน
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริการที่ดําเนนิการ 
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
1. บริการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

1.1 นักศึกษา
     1.1.1 ข้อมูลที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

     1.1.2 ระบบการให้ความช่วยเหลือที่ช่วยให้สามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

1.2 คณาจารย์ 
     1.2.1 การสนับสนุน และการอํานวยคามสะดวกในการเช้า

ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

1.3 นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
     ข้อมูลที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เข้าถึงและรวดเร็ว 

1.1 สถานประกอบการ
     1.1.1 ระบบการติดตาม ดูแลและการให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาที่เป็นพนักงาน 
     1.1.2 การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักศึกษาที่เป็น

พนักงานระหว่างการเรียนกับมหาวิทยาลัย 
1.2 กรมราชทัณฑ์ 
     1.2.1 การให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ต้องขัง 
     1.2.2 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี สําหรับผู้ต้องขัง 
1.3 โรงเรียน 
     1.3.1 ได้รับข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     1.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสําหรับ

นักเรียน 

2. บริการทุนการศึกษา 2.1 นักศึกษา
     ได้รับทราบข้อมูล ประกาศเกณฑ์การพิจารณา การให้

ทุนการศึกษาทันการยื่นขอทุนผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวดเร็ว 
และทั่วถึง 
 
 

หน่วยงาน/บุคคลที่เป็นผู้ให้ทุนการศึกษา ประกอบด้วย มูลนิธิ
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยใน
การจัดสรรทุนที่บริจาคให้แก่นักศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ของทุน
ที่บริจาค 
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บริการที่ดําเนนิการ 
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

3. บริการการจัดสอน
เสริม 

3.1 นักศึกษา
     3.1.1 รูปแบบการจัดสอนเสริมที่หลากหลาย 
     3.1.2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสอนเสริมผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
     2.1.3 การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อ 
3.2 คณาจารย์ 
     3.2.1 ได้รับทราบข้อมูลการจัดสอนเสริมเกี่ยวกับชุดวิชาที่สอนเสริม เวลา 

และสถานที่ อย่างรวดเร็ว 
     3.2.2 ได้รับการอํานวยความสะดวกจากศูนย์บริการการศึกษา ระหว่างการ

สอนเสริม 

3.1 เรือนจํา/ทัณฑสถาน
     ได้รับการประสานงานการใช้สถานที่/

บุคลากรในการจัดสอนเสริมในเวลาที่เหมาะสม 
3.2 วิทยาลัยชุมชน 
      ได้รับการประสานงานการใช้สถานที่/

บุคลากรในการจัดสอนเสริมในเวลาที่เหมาะสม 
 

 

4. บริการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ 

4.1 นักศึกษา
     4.1.1 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างรวดเร็ว 

เพื่อให้สามารถมีเวลาการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมโดยผ่านช่องทางหลากหลายและ
รวดเร็ว 

     4.1.2 ได้รับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
4.2 คณาจารย์ 
     4.2.1 ได้รับทราบข้อมูลการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเกี่ยวกับ ชุดวิชาที่จัดฝึกฯ 

สถานที่ เวลา อย่างรวดเร็ว 
     4.2.2 ได้รับการอํานวยความสะดวกในการประสานงานกับสถานที่จัดฝึกฯ และ

บริการระหว่างจัดฝึก 

4.1 สถานประกอบการ
     4.1.1 ได้รับการประสานงานการใช้

สถานที่/บุคลากรในการจัดฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ ในเวลาที่เหมาะสม 

     4.1.2 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การใช้สถานที่และบุคลากรอย่างเหมาะสม 

4.2 เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
     ได้รับการประสานงานการใช้สถานที่/

บุคลากรในการจัดฝึกปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม 
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บริการที่ดําเนนิการ 
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

5. บริการการจัดส่งสื่อ
วัสดุการศึกษาให้แก่
นักศึกษา 

5.1 นักศึกษา
     5.1.1 ได้รับสื่อการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมกับการศึกษา และการเข้าสอบ 
     5.1.2 ได้รับสื่อที่ถูกต้องครบถ้วน 
     5.1.3 ได้รับการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การรับ-ส่ง สื่อการศึกษา ในช่องทางที่

หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้กว้างขวางและรวดเร็ว 
5.2 หน่วยงาน 
     5.2.1 ได้รับสื่อการศึกษาที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมกับการจ่ายให้นักศึกษา

หรือใช้งาน 
     5.2.2 ได้รับสื่อการศึกษาที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 

-
 

6. บริการไปรษณีย์
มหาวิทยาลัย 

6.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     6.1.1 ได้รับบริการ รับ-ส่ง เอกสารทางราชการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน 
6.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
     ได้รับการอํานวยความสะดวกในการนําจ่าย จดหมาย เอกสาร พัสดุ ให้แก่ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 
6.3 บุคคลภายนอก 
ได้รับการอํานวยความสะดวกในการนําจ่าย จดหมาย เอกสาร พัสดุ ให้แก่ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จํากัด อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 
 
 

6.1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
     ไ ด้รับการ อํานวยความสะดวกเ ป็น

ตัวแทนในการนําจ่ายจดหมาย เอกสาร พัสดุ 
ของลูกค้า อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 
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บริการที่ดําเนนิการ 
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

7. บริการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

7.1 นักศึกษา
     7.1.1 ได้รับการประสานงานจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมกิจกรรมได้ทัน

ตามกําหนดการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา 
     7.1.2 ได้รับการพัฒนาผู้นําชมรมนักศึกษาด้วยกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

7.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

     ได้รับความร่วมมือในการดําเนินงาน/จัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา 

8. บริการสื่อและ
ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาพิการ 

8.1 นักศึกษาพิการ
     8.1.1 การได้รับข้อมูลที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนในระบบการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางที่หลากหลายและรวดเร็ว 
     8.1.2 ระบบการให้ความช่วยเหลือที่ช่วยให้สามารถศึกษาได้สําเร็จ 
 

8.1 ผู้ปกครอง และผู้ช่วยเหลือผู้พิการ 
     8.1.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ

ดูแลช่วยเหลือผู้พิการที่อยู่ในความดูแลในด้าน
การเรียน 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ บทบาทต่อการให้บริการ กลไกในการสือ่สาร

สาขาวิชา 12 สาขาวิชา ส่งมอบข้อมูลสําหรับใช้จัดกิจกรรมบริการ ต่าง ๆ ได้แก่
- ชื่ออาจารย์เพื่อปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ  
- ชื่อชุดวิชาเพื่อจัดตารางสอนเสริม 
- เอกสารสําหรับจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
- เอกสารการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา 

- บันทึกโต้ตอบ
- การจัดประชุม 
- การจัดสัมมนา 
- พบปะพูดคุย 

สํานักทะเบียนและวัดผล ส่งมอบรายชื่อพร้อมที่อยู่ของนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริการ
การศึกษา และการจัดส่งเอกสารและวัสดุการศึกษา 

- บันทึกโต้ตอบ
- การจัดประชุม 
- พบปะพูดคุย 

สํานักพิมพ์ ส่งมอบเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติเพื่อจัดส่งให้นักศึกษา - บันทึกโต้ตอบ
- การประชุม 
- ประสานพบปะพูดคุย 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ส่งมอบวัสดุ ประจําชุดวิชาเพื่อจัดส่งให้นักศึกษา
 

- บันทึกโต้ตอบ

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ส่งมอบบริการ ห้องพัก ห้องประชุม อาหารสําหรับวิทยากร นักศึกษา 
ในการจัดกิจกรรมบริการให้แก่นักศึกษา 
 

- บันทึกโต้ตอบ
- ประสานด้วยวาจาพบปะพูดคุย 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจํากัด ส่งมอบบริการการส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาถึงนักศึกษา - บันทึกโต้ตอบ
- การประชุมร่วม 
- ประสานด้วยวาจา 

เซเว่นอีเลฟเว่น ส่งบริการจัดจําหน่ายใบสมัครเป็นนักศึกษา 
 

- บันทึกโต้ตอบ
- ประสานด้วยวาจา 
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คู่ความร่วมมือ บทบาทต่อการให้บริการ กลไกในการสือ่สาร
1. ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. สนับสนุนสถานที่และบุคลากรจัดบริการสอนเสริม และปฐมนิเทศนักศึกษา

 
- บันทึกโต้ตอบ
- การประชุมสัมมนา 
- ประสานด้วยวาจา 
- ตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็น 

2. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะ
กิจ 

สนับสนุนสถานที่และบุคลากรจัดบริการการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา - บันทึกโต้ตอบ
- การประชุมสัมมนา 
- ประสานด้วยวาจา 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

- เป็นอาจารย์สอนเสริม
- เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และการผลิตสื่อสําหรับนักศึกษาพิการ 

- บันทึกโต้ตอบ
- ประสานด้วยวาจา 

4. สถานประกอบการ สนับสนุนสถานที่และบุคลากร ในการจัดบริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา - บันทึกโต้ตอบ
- การประชุมสัมมนา 
- ประสานด้วยวาจา 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 

ก สภาพด้านการแข่งขัน : ลําดับการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 สํานักบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดบริการการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล จึงไม่ได้มีการกําหนดการจัดลําดับการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน คู่เปรียบเทียบ แต่สํานักบริการการศึกษาได้พิจารณาถึงการ
แข่งขันกับตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

 1) สภาวะยอดผู้สมัครเรียนลดลง 
 2) อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมการจัดบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
 4) สถาบันการศึกษา ระบบปิดมีการจัดการศึกษาผ่านสื่อมากขึ้น 
 5) การลดระดับให้ความช่วยเหลือของคู่ความร่วมมือ เช่น ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. 
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ข บริบทเชิงกลยุทธ์   
 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

พันธกิจ 1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม ่

2.  การคงอยู่ของนักศึกษาที่อยู่ในระบบ 

3.  การลดอัตราออกกลางคัน 

4.  การสร้างนวัตกรรมการจัดบริการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

1. การมีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

การปฏิบัติการ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานบริการการศึกษา  

ความรับผิดชอบต่อสังคม 1. การบริการการศึกษาแก่ผูพ้ิการ 

2. การบริการการศึกษา แก่ผู้ต้องขังในเรือนจํา เพื่อคืนคนดีมีความรู้สู่สงัคม 
3.  การบริการการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาส 

 

บุคลากร พัฒนาบุคลากรในด้านเพิ่มพูนความรู้และทกัษะในด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสําหรับงานบริการการศึกษา 

 

 
 
 

ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 สํานักบริการการศึกษาใช้ Deming Cycle เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน/ไตรมาส เพื่อให้การ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 



ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ควรปรับปรุงการเขียนโครงร่างองค์กร 
เพราะยังมีข้อขัดแย้งกัน 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการศึกษา ได้
จัดอบรมให้ความรู้ผู้ทํางานในคณะทํางาน หัวข้อ การเขียนโครง
ร่างองค์กร ซึ่งเป็นสาระส่วนหนึ่งของการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

กันยายน พ.ศ. 2561 - บันทึกเชิญคณะทํางาน
เข้ารับการอบรมให้
ความรู้เรื่องการเขียน
โครงร่างองค์กร วันที่ 10 
เมษายน 2561 

2. ควรทบทวนพันธกิจให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่นํามาใช้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ได้
พิจารณาทบทวนการกําหนดพันธกิจของสํานักบริการการศึกษา  
จากเดิม   พันธกิจ 
1. บริการแนะแนวช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป
ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ 
2. บริการจัดสอนเสริมและฝกึปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. บริการจัดสง่สื่อการศึกษาด้ยความรวดเร็วและถูกต้อง 
พันธกิจที่พิจารณาทบทวนใหม่ 
1. ช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้สําเร็จการศึกษาด้วย
บริการผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในกิจกรรม
การสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. บริการจัดส่งสื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ 

กันยายน พ.ศ. 2561 - วาระการประชุม 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานัก
บริการการศึกษา เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 3. ควรปรับปรุงในเรื่อง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น เช่น การ
นําลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับ
งานการเงิน 

สํานักไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะได้ เนื่องจาก ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยกองคลัง 
แต่ได้มีการปรับแก้ไขประกาศ ที่ใช้สําหรับการดําเนินงานการ
จัดบริการการศึกษา ใหม้ีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน คือ การปรับแก้
ไขประกาศฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 

กันยายน พ.ศ.
2561 

- แบบเสนอเรือ่งการ
แก้ไขประกาศของ
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรร
มาธิราช 

 4. ควรนําเสนอแนวทางการเพิ่ม
ผลสมัฤทธิ์ของการจัดบริการการศึกษา
เพื่อ ช่วยแก้ไขปัญหา สภาพการ 5 
ประการที่ระบุอยู่ใน โครงร่างองค์กร 
หัวข้อ สภาพด้านการแข่งขัน คือ  
1) สภาวะยอดผู้สมัครลดลงของ
มหาวิทยาลัย 
2) อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมการจัดบริการ
การศึกษาในระบบ การศึกษาทางไกล 
4) สถาบันการศึกษา ระบบปิดมีการจัด
การศึกษาผ่านสื่อมากขึ้น 
5) การลดระดับการให้ความร่วมมือของ
คู่ความร่วมมือ เช่น ศูนย์บริการการศึกษา 

สํานักบริการการศึกษา ได้ดําเนินการกิจกรรมโครงการ เพิ่ม
ผลสมัฤทธิ์การจัดบริการการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา สภาพ
การ 5 ประการ ดังนี้ 
1. รณรงค์เพิ่มยอดผู้สมัครนักศึกษาใหม ่โดยการเสนอทางเลือก
เพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Box course เสนอต่อ
กรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจําทั่ว
ประเทศ โดยได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
สําหรับผู้ต้องขัง รวมทั้งมีการสํารวจความต้องการ/ความสนใจ
การศึกษาต่อกับ มสธ. ผู้ต้องขังในเรือนจําทั่วประเทศ นอกจากนี้
ได้ดําเนินการเช่นเดียวกันกับ สถานประกอบการ คือ  
บริษัท Western Digital นิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

กันยายน พ.ศ.
2561 

- สื่อประชาสัมพันธ์การ
จัดการเรียนการสอนแก่
ผู้ต้องขัง 
- เอกสารการสาํรวจ
ความต้องการ/สนใจ
ศึกษาต่อกับ มสธ. ของ
ผู้ต้องขังในเรือนจํา 
ต่างๆ 
- เอกสารประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน
แบบ Box course 
- รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 7 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ดําเนินการ/จัดกิจกรรม เพื่อช่วยลดอัตราการลาออกกลางคัน 
ของนักศึกษา ได้แก่ 
• ทดลองจัดสอนเสริมรูปแบบใหม่ คือ การสอนเสริมแบบเก็บ
คะแนน เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
• การติดตามนักศึกษากลุ่มวิกฤต 
• การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสานระหว่างสํานักบริการการศึกษา
กับนักศึกษา ทีท่ําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก 
และเข้าถึงได้มาก เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Line@ Google 
Forms 
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาสร้างนวัตกรรมการ
บริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยสํานักบริการ
การศึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการเสนอจัดทํา
โครงการพัฒนา Application Mobile    
4. พัฒนาระบบ Stou e-Support เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ
จัดบริการการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษา 
5. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษา มสธ. เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการของศูนย์บริการการศึกษา มสธ. เพื่อนําข้อมูลมา
เสนอต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศูนย์ฯ 

กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 
1.15 
- ระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบ Line@ 
ศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ 
- บันทึกการอนุมัติ
โครงการพัฒนา 
Application Mobile    
- ระบบ Stou e-
Support 
- เอกสารการรายงานผล
การตรวจเยี่ยม
ศูนย์บริการการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

5. ควรเพิ่มการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อถ่ายทอด
ความคิดไปสู่บุคลากรในทุกระดับเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักบริการการศึกษามีการสื่อสารกับบุคลากรภายใน และสื่อสาร
กับหน่วยงานภายนอก โดย 
    1. การสื่อสารกับบุคลากรภายใน สื่อสารผ่านช่องทาง ดังนี้ 
       1.1 การจัดประชุม ได้แก่ 
            1.1.1 การประชุมผู้บริหารสํานักประจําทุกเดือน 
            1.1.2 การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุก 3 เดือน 
            1.1.3 การประชุมบุคลากรเฉพาะกิจ 
        1.2 การสื่อสารผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
            1.2.1 Line กลุ่มผูบ้ริหารสํานักบริการการศึกษา 
            1.2.2 Line กลุ่มบุคลากรสํานักบริการการศึกษา 
        1.3 การสื่อสารโดยการแจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ 
    2. การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก สื่อสารผ่านช่องทาง ดังนี้ 
       2.1 การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 
            2.1.1 การจัดประชุมร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 
            2.1.2 การประชุมสัมมนาศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
ในเรือนจํา 
            2.1.3 การประชุมรว่มกับคู่ความร่วมมือบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด 

กันยายน พ.ศ. 2561 - รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการ
การศึกษา 
- หนังสือเชิญประชุม
ผู้บริหารพบบุคลากร 
- Line กลุ่มผูบ้ริหาร
สํานักบริการการศึกษา 
- Line กลุ่มบุคลากร
สํานักบริการการศึกษา 
- Website สํานักบริการ
การศึกษา 
- ตัวอย่างบันทึกเวียน
แจ้งเรื่องถึงศูนย์/ฝ่าย 
ต่าง ๆ  
- อ้างถึง สบศ. 1-3(5) 
- อ้างถึง สบศ. 1-3(7) 
- อ้างถึง สบศ. 1-3(10) 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

        2.2 การสื่อสารผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
            2.2.1 สื่อสารผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
            2.2.2 สื่อสารผ่าน Line@ ของศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ 
            2.2.3 สื่อสารผ่าน Line กลุ่ม เช่น  Line กลุ่มชุดวิชา 
Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา Line กลุ่มผู้นําชมรม
นักศึกษาและ Line กลุ่มผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
การศึกษา 
            2.2.4 การพบปะเยี่ยมเยียนกับศูนย์บริการการศึกษา 
 
 

- Line กลุ่มชุดวิชา 
Line กลุ่มอาจารย์ที่
ปรึกษาชมรมนักศึกษา 
Line กลุ่มผู้นําชมรม
นักศึกษา  
Line กลุ่มผู้บรหิารและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
การศึกษา 
- อ้างถึง สบศ. 1-3 (14) 
- อ้างถึง สบศ. 1-3 (15) 

6. ควรพัฒนา Work Flow, Work 
Process เพื่อนําไปสู่รูปแบบการให้บริการ
แบบใหม่ประสทิธิผล ของกระบวนการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดสายงานการบริการการศึกษาให้แก่
นักศึกษา โดยมีสํานักบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดําเนินงานในส่วนกลางและมศีูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 
รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ดังนั้นการปฏิบัติงานการให้บริการแก่
นักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักบริการการศึกษาและศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง จงึมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
     1. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     2. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
     3. กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา 

กันยายน พ.ศ. 2561 - Flow Chart การ
ดําเนินการหลัก 
ระหว่าง สํานักบริการ
การศึกษากับ ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. 10 แห่ง 



21 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
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แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

    4. กิจกรรมทุนการศึกษา
     5. กิจกรรมการส่งเอกสารการสอน 
     6. กิจกรรมสอนเสริมรูปแบบต่าง ๆ 
     7. การตัดจองงบประมาณค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  
     เพื่อให้การดําเนินงานของสายงานการจัดบริการการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักบริการการศึกษาจึงได้จัดทํา 
Flow Chart แนวทางการดําเนินงานระหว่างสํานักบริการ
การศึกษาและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง รายละเอียดตาม
เอกสารอ้างอิง 

 



ส่วนที่ 3  
การประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2560  เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการ
ดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2560 (กันยายน 2560 - 
สิงหาคม 2561)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการ
ดําเนินงานจริงของสํานักบริการการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจําปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 
 

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

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

กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะ
ได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

 
   ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
ตามอํานาจหน้าที่การจัดตั้งหน่วยงาน
และ/หรือตามที่หน่วยงานกําหนด
อย่างครบถ้วน มีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า  

1. ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลการ
บริหารงานของสํานักบริการการศึกษา ตามอํานาจหน้าที่ซึ่งได้กําหนดไว้ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดําเนินงานของสํานักและ
สถาบัน พ.ศ.2551 ดังนี้ 

     1.1) เสนอแนะการกําหนดนโยบายการบริหารงานต่อมหาวิทยาลัย   
           ตัวอย่างเช่น 

            ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบริการการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นงานใน
ความรับผิดชอบของสํานักบริการการศึกษาต่อคณะกรรมการสภาวิชาการหรือ
อธิการบดี 

ส บ ศ .  1 - 1  ( 1 ) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า
ด้วยการดําเนินงานของสํานักและ
สถาบัน พ.ศ.2551 
ส บ ศ .  1 - 1  ( 2 )  ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ 
เช่น  
- ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
- ประชุมคณะกรรมการ กพอ. มสธ. 
- ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
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   ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
            ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลต่อ 

ก.พ.อ. มสธ. 
            ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารงานต่างๆ ต่อที่ประชุม ผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย 

     1.2) จัดทําแผนของสํานักบริการการศึกษา เสนอมหาวิทยาลัย 
           ตัวอย่างเช่น 

            จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562 

            จัดทําตัวชี้วัดการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักบริการ
การศึกษา และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

            กํากับดูแลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามที่กําหนดในแผน 

สบศ. 1-1 (3) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562 
สบศ. 1-1 (4) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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         ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

     1.3) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 

            จัดทํ าคํ าของบประมาณสําหรับดํา เ นินงาน  ภารกิจของ
สํานักบริการการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

            จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

สบศ . 1-1 (5) คําของบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2562 
สํานักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-1 (6) รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 

 

     1.4) บริหารกิจการของสํานักตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายแผนงานของสํานักบริการการศึกษา โดย
ได้บริหารงานกํากับดูแลการดําเนินงานการจัดบริการการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล ซึ่งประกอบด้วย บริการแนะแนวการศึกษาและช่วยเหลือ
นักศึกษา บริการสอนเสริม บริการฝึกเสริมทักษะแก่นักศึกษา บริการจัดส่ง
สื่อการศึกษา บริการพัฒนานักศึกษา และบริการการศึกษานักศึกษาพิการ ทั้งนี้ 
การดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สบศ. 1-1 (7) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2561 
สํานักบริการการศึกษา 
สบศ .  1 -1  (8 )  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2561 (AE) 
 สบศ .  1-1 (9)  คํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สํานักบริการการศึกษา 
สบศ .  1-1 (10)  รายงานผลการ
ดํา เ นินงานตาม คํารับรองป ฏิ บั ติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สํานักบริการการศึกษา 
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       ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

      1.5) บริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ของ
สํานักและสถาบัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติที่
เกี่ยวข้อง 

           ตัวอย่างเช่น 
            บริหารงานบุคคล ได้แก่ 
                -  ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง 

               
 
 
 
         -  สรรหา/คัดเลือก บุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ              
                     
         -  เสนอแต่งตั้ง/แต่งตั้งบุคคลดํารงตําแหน่งเพื่อให้ภารกิจของ

หน่วยงานขับเคลื่อนไปได้ 
                     
 
 
 

 
 
 
 

สบศ. 1-1 (11) บันทึกเสนอขอรับการ
จัดสรรอัตรากําลังคืน 
สบศ. 1-1 (12) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 
มกราคม 2561 วาระที่ 3.2 
สบศ. 1-1 (13) เอกสารการสรรหา 
คัดเลือก พนักงาน ลูกจ้าง 
สบศ. 1-1 (14) เอกสารการเสนอ
แต่งตั้ง/แต่งตั้งบุคคลดํารงตําแหน่ง 
สบศ. 1-1 (15) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561 
วาระที่ 1.1, 1.2 และ1.6 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

 
 
 
 

 

        -  การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที่โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งข้าราชการ และพนักงานเสนอขอประเมิน
ค่างานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น 

                     
 

 
 
         -  ดํ า เ นินการปรับสถานภาพลูกจ้ า ง ชั่ วคราวราย เ ดือน เ ป็น

ลูกจ้างประจํา 
 
          
 
 
         -  การพัฒนาบุคลากรโดย การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และ
ดําเนินการจัดโครงการโดยสํานัก ได้แก่ โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง เทคโนโลยีกับ
การจัดการศึกษา, โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารและบุคลากรในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์, กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และทักษะวิธีการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร, การจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น และการจัดทําผลงาน
เพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น  

สบศ. 1-1 (16) บันทึกส่งแบบประเมิน
ค่างานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
สู ง ขึ้ น ข อ ง บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก บ ริ ก า ร
การศึกษา 
สบศ. 1-1 (17) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 
มกราคม 2561 วาระที่ 1.3 
สบศ. 1-1 (18) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 
มกราคม 2561 วาระที่ 3.1 
สบศ. 1-1 (19) บันทึกเสนอขอปรับ
ส ถ า น ภ า พ ลู ก จ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว เ ป็ น
ลูกจ้างประจํา 
สบศ .  1 -1 (20)  บันทึกส่ งราย ชื่อ
บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการ หลักสูตรต่าง ๆ 
สบศ .  1 - 1  ( 21 )  โคร งการ เสนอ
คณะกรรมการกองทุน มสธ .  12 ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

            
    
 
 
 
 
             - การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดทําระบบ e-support โดย 

ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา  
 
 
 
 
             -  การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 

ปีละ 2 รอบการประเมิน 
             บริหารงานการเงิน ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 

การเสนอขอเพิ่ม/โอนงบประมาณเพื่อให้พอเพียงกับการดําเนินงานในกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ 

            
 

สบศ .  1-1 (22) เอกสารการจัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะ
วิธีการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
สบศ. 1-1 (23) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 
1.13 
สบศ. 1-1 (24) สรุปสาระการรับฟัง
บรรยาย เรื่อง การจัดทําระบบ e-
support และรายชื่อผู้เข้ารับฟัง 
สบศ. 1-1 (25) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักครั้งที่ 6/2560 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 1.4 
สบศ. 1-1 (26) ประกาศสํานัก ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สบศ. 1-1 (27) รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 
สบศ. 1-1 (28) บันทึกเสนอขอรับการ
จั ด ส ร ร ง บป ร ะ ม าณ  เ พิ่ ม / โ อ น 
งบประมาณ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
               การบริหารพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ

จําหน่าย ทั้งที่สํานักบริการการศึกษา และที่จัดสรรให้ศูนย์บริการการศึกษาทั่ว
ประเทศ 

 
 

    1.6) จัดหารายได้และทรัพยากรอื่น ๆ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสํานัก โดยเป็นผู้นําในการดําเนินโครงการลักษณะ
พิเศษพึ่งตนเอง จํานวน 2 โครงการ และได้รับการจัดสรรเงินตอบแทน แล้วรวม 
จํานวน 334,063 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวได้นํามาใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานัก 
ตัวอย่างเช่น สนับสนุนการจัดทําเสื้อสํานักบริการการศึกษา, สนับสนุนการจัดซุ้ม
ถ่ายภาพและถุงแก้วใส่พวงกุญแจเนื่องในโอกาสการจัดตั้งสํานักบริการการศึกษา 
ครบ 38 ปี, สนับสนุนสําหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือน Line@ ของศูนย์บริการการ
สอนทางไปรษณีย์ และสนับสนุนค่าจัดซื้อเหรียญที่ระลึก งานสัมมนาผู้บริหาร
ศูนย์บริการการศึกษา เป็นต้น 

   1.7) การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน โดย 
          การประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก ตามคํารับรองปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
          การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจ้าง 2 รอบการประเมิน คือ 
        - การดําเนินงานช่วง เดือน เมษายน - กันยายน 2560 
        - การดําเนินงานช่วง เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 

สบศ. 1-1 (29) ตัวอย่างเอกสารการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
สบศ .  1 - 1  ( 3 0 )  เ อ ก ส า ร ก า ร
ดําเ นินการ  เรื่ องครุ ภัณฑ์ที่อ ยู่  ณ 
ศูนย์บริการการศึกษา 
สบศ. 1-1 (31) บันทึกแจ้งการโอน
เ งินค่ าตอบแทนการ ดํ า เ นินการ 
โครงการลักษณะพิเศษพึ่งพาตนเอง 
จากสถาบันวิจัย 
สบศ. 1-1 (32) ประกาศสํานักบริการ
การศึกษา  เรื่ อง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินโครงการลักษณะพิเศษลักษณะ
พึ่งพาตนเอง 

 
สบศ .  1 -1 (33)  รายงานผลการ
ดํ า เ นิน งานตาม คํารั บรองป ฏิ บั ติ
ราชการ ประจําปี และผลการประเมิน 
สบศ .  1-1 (34)  ประกาศผลการ
ประเมิน การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือน 

 



30 
 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.8) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสํานักต่อ
มหาวิทยาลัย 

   1.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดย ผู้อํานวยการสํานักบริการ
การศึกษา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ต่าง ๆ  

ตัวอย่างเช่น 
    คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน การ

จัดซื้อ/จัดจ้าง และแผนการเบิกจ่ายเงิน 
    คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการบุคลากร บัณฑิต และ

นักศึกษา 
    คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนา และ

ปรับปรุง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เ พื่อการจัดอันดับ Ranking Web of 
University 

    คณะทํางานศึกษาแนวทางการจ้างงานคนพิการ 
    คณะทํางานยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    คณะกรรมการสรรหา ผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. 
 

สบศ .  1-1 (35) รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
สบศ .  1 - 1  ( 3 6 )  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
เ ป็นกรรมการในคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ต่าง ๆ  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

 
 
 
 
 

 

2. มีการประเมินตนเองใน 2 ช่องทาง ดังนี้
         2.1) การประเมินผู้อํานวยการสํานักโดยบุคลากร ตามแบบประเมินที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  
         2.2) การประเมินผู้อํานวยการสํานักผ่านกลไกการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (e-Performance) ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ จํานวน 3 ครั้ง คือ เมื่อดําเนินงานผ่าน
ไป 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  

สบศ .  1-1 (37)  ผลการประเมิน
ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-1 (38) ผลการประเมินการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี 2561 รอบ 6, 
9 และ 12 เดือน 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพื่อ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมของหน่วยงานหรือ
ของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ขึ้น  

 

สํานักบริการการศึกษายึดค่านิยมองค์กรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4 ประการ คือ 1) ร่วมแรงร่วมใจ (Synergy)  2) ใฝ่คุณธรรม (Transparency)  
3) นําสิ่ ง ใหม่  (Originality)  และ  4) เรียนรู้ ไ ด้ทุกที่ทุกเวลา  (Ubiquitous 
Learning)   

ทั้งนี้ ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาได้ปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความ
มุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรดังกล่าว ดังนี้ 

1. ค่านิยมเรื่องความร่วมแรงร่วมใจ  ผู้บริหารสํานักบริหารงานโดยมี
นโยบายการดําเนินงานของสํานักให้บุคลากรร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของ
สํานักซึ่งมีตัวอย่างการดําเนินการ เช่น  

1.1) มีการดําเนินการในรูปของคณะทํางาน เพื่อให้บุคลากรจาก ศูนย์/
ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ร่วมกันรับผิดชอบ งาน/กิจกรรม ของสํานักในรูปของคณะทํางาน 
ตัวอย่างเช่น คณะทํางานการจัดการความรู้ 

สบศ. 1-2 (1) ประกาศค่านิยมองค์กร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 

ส บ ศ .  1 - 2  ( 2 )  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานสํานักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-2 (3) รายชื่อผู้ร่วมทํางาน
การนําเสนอผลงานเ พื่อประกวด
นวัตกรรม (ระบุไว้ในรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร สํ า นั ก บ ริ ก า ร
การศึกษา) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
 คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะทํางานสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกองทุนสํานักบริการการศึกษา คณะทํางานจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะ
กิจในเรือนจํา และในโอกาสที่สํานักได้พัฒนาการจัดบริการการศึกษาแล้วส่ง
ประกวดเป็นนวัตกรรม ผู้บริหารได้มอบให้บุคลากรจาก ศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ 
ร่วมกันวางแผนและกําหนดรูปแบบวิธีการนําเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดจนได้
ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินให้ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

1.2) เมื่อศูนย์/ฝ่าย ใดในสํานักจัดกิจกรรม/งาน ใดที่สําคัญ ศูนย์/ฝ่าย 
อื่น ก็จะจัดบุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
งานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

2. ค่านิยมเรื่องใฝ่คุณธรรม  ผู้บริหารสํานักได้บริหารงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม ซึ่งมีตัวอย่างการดําเนินการ ดังนี้  

          2.1) ดําเนินการด้านบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น 

           การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจํา จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
เพื่อให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่
บุคลากรทุกคน และเมื่อดําเนินการประเมินแล้วมีการประกาศให้บุคลากรทราบ 
เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสทักท้วงหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
สบศ. 1-2 (4) บันทึกส่งชื่อบุคลากร
ช่วยปฏิ บั ติงานการ จัดปฐมนิ เทศ
นักศึกษา 

 
 
สบศ . 1-2 (5) บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา สํานักบริการ
การศึกษา 
สบศ. 1-2 (6) ประกาศผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
           การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจ้างประจํา ได้ดําเนินการตามระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณาสรรหาให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็น
คนดีมีความสามารถ และปราศจากการเห็นแก่พวกพ้อง 

      
          การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทํางานในตําแหน่งประเภทลูกจ้าง

ชั่วคราว รายเดือน/รายวัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้สํานักดําเนินการได้เอง 
สํานักจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีหัวหน้าศูนย์/ฝ่าย ต่าง ๆ 
ร่วมกันเป็นกรรมการในการออกข้อสอบ หรือสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ปราศจากการเห็นแก่พวกพ้อง  

          การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อต่อสัญญาจ้างได้
กําหนดให้มีองค์ประกอบที่มีตัวแทนจากหลายกลุ่มหลายฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาบุคคลอย่างรอบด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมินมีความ
เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้การกําหนดกรรมการประเมินพิจารณากําหนดโดยที่
ประชุมผู้บริหาร 

         2.2) ผู้บริหารสํานัก ได้ให้ความสําคัญในการที่จะกระตุ้นเน้นย้ําให้
บุคลากรตระหนัก และให้ความสําคัญในการปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําที่ 
อาจหมิ่นเหม่ต่อการผิดจรรยาบรรณ เช่น เรื่องการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น
ใด และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดนมีการรายงานข้อมูลต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูล
ที่รายงานเป็นข้อมูลตามสภาพการณ์ที่เป็นจริงว่าบุคลากรสํานักบริการการศึกษามี
พฤติกรรมการกระทําที่มีคุณธรรมนอกจากนี้ผู้บริหารสํานักจะสื่อสารให้บุคลากร 

ส บ ศ .  1 - 2  ( 7 ) คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คั ด เ ลื อ ก / ส อ บ 
พนักงาน/ลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นอัตราตําแหน่งของสํานักบริการ
การศึกษา 
ส บ ศ .  1 - 2  ( 8 )  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน/รายวัน 

 
 

สบศ. 1-2 (9) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 วาระ
ที่ 5.1 

 
สบศ . 1-2 (10) บันทึกนําส่งแบบ
รายงานการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด และการมีผลโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

 



34 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
รับทราบระเบียบ ประกาศ ของรัฐที่ เ ป็นข้อมูลเ กี่ยวกับเรื่อง คุณธรรม 
จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยการเวียนแจ้ง ระเบียบประกาศ ให้บุคลากรทราบ 
และถือปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ค่านิยมเรื่องนําสิ่งใหม่  ผู้บริหารสํานัก บริหารโดยยึดหลักการนําสิ่งใหม่

เพื่อพัฒนาการดําเนินงานการจัดบริการการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ โดยนํา
เทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางาน ตัวอย่างเช่น 
         ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
         Line@ 
         Line กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ Line กลุ่มชุดวิชาที่จัดสอนเสริม, Line กลุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา, Line กลุ่มผู้นําชมรมนักศึกษา, Line กลุ่ม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา  
         Mobile Application  
         การตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทาง Google Forms      

สบศ. 1-2 (11) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
วาระที่ 5.1 
สบศ. 1-2 (12) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
วาระที่ 5.2 
สบศ. 1-2 (13) บันทึกแจ้งระเบียบ 
ประกาศ เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ 
คุณธรรม ความโปร่งใส 
สบศ .  1-2 (14)  ระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์   
สบศ. 1-2 (15) Line ชุดวิชา 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
         โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         โครงการพัฒนาระบบบริการนักศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile 
Application) 
         โครงการพัฒนาระบบการบริการการศึกษา 
         การจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดบริการ
การศึกษา ณ Center for Language Studies (CLS) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ 
         โครงการ Pay at Post ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
         พัฒนาระบบ STOU e-Support เพื่องานบริการการศึกษา 

สบศ. 1-2 (16) เอกสารเสนอขอรับ
ทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อ
งานบริหารและวิชาการ ประจําปี 
2561 
สบศ. 1-2 (17) เอกสารการประชุม
ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
สบศ. 1-2 (18) ระบบ STOU  
e-Support 
 
 

     4. ค่านิยมเรื่องเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ผู้บริหารสํานักบริหารงาน
โดยยึดหลักค่านิยมเรื่องการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยให้ความสําคัญในการ
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง ซึ่งมีตัวอย่างการดําเนินการดังนี้  

          4.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
อยู่ตลอดเวลา 

          4.2) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความความรู้ การสอนงานภายใน
หน่วยงาน โดยใช้เวลาที่ปลอดจากภาระงานเร่งด่วน ได้แก่ 

           ผู้ปฏิบัติงานบริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเงิน
กิจกรรมสอนเสริมและฝึกปฏิบัติ 

สบศ. 1-2 (19) ข้อมูลการรับการ
พัฒนาของบุคลากร 
สบศ. 1-2 (20) อ้างถึง สบศ. 1-1 
(22) เอกสารการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ และทักษะวิธีการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 
สบศ. 1-2 (21) อ้างถึง สบศ. 3-2 (1), 
(2) และ (3) 
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 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

 
 

       ผู้ปฏิบัติงานอํานวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการส่งหนังสือใน
ระบบสารบรรณ การจองรถในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

      ผู้ปฏิบัติงานการจัดสอนเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการสอนเสริม
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ    

 4.3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากรระหว่าง ศูนย์/ฝ่าย 
ภายใน และหน่วยงานภายนอก 

 4.4) การบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทําระบบ STOU e-Support 
โดยผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 

สบศ. 1-2 (22) อ้างถึง สบศ. 1-1 (24)  

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน และสื่อสาร แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีและผลการปฏิบัติ
ร า ชก า ร ขอ งห น่ ว ย ง าน ไป ยั ง
บุคลากรในหน่วยงาน 

1. สํานักบริการการศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้  

    1.1 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
มหาวิทยาลัย  มี 2 ช่องทาง คือ 

         1.1.1 ช่องทางการจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมี
ตัวอย่างการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เช่น 

          การจัดประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการ การได้รับการสนับสนุนหรือบริการด้านกิจกรรมชมรม
นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

          การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
สบศ .  1-3 (1) บันทึกเชิญประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา/
กําหนดการประชุม 
สบศ. 1-3 (2) กําหนดการประชุม
ระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 
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      ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

         การจัดประชุมประธานกรรมการประจําสาขาวิชาที่มีการทดลองจัดสอนเสริม
แบบเก็บคะแนน จํานวน 11 สาขาวิชา เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561     

 1.1.2 ช่องทางการออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและประเมินความพึง
พอใจ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 

   1.2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย มี 
5 ช่องทาง คือ 

  1.2.1 ช่องทางการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีตัวอย่างการ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เช่น     

   การจัดประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการจัดบริการการศึกษาให้แก่
นักศึกษาในเรือนจํา ได้แก่ ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น คือ 

   - แนวทางการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษาในเรือนจํา กรณีการส่ง
กิจกรรมให้นักศึกษาทําแทนการฝึกปฏิบัติ 

   - ปัญหาการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษาในเรือนจํา 
   - ข้อร้องเรียนของนักศึกษาในเรือนจําเกี่ยวกับการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
   - การทบทวนปรับรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาในเรือนจํา 

สบศ. 1-3 (3) บันทึกเชิญประชุมและ
กําหนดการประชุมแนวทางการจัด
สอนเสริมแบบเก็บคะแนน 
สบศ. 1-3 (4) แบบสอบถามบริการ
ไปรษณีย์มาวิทยาลัย 

 
 
 

 
สบศ. 1-3 (5) รายงานการประชุม
หารือระดับนโยบาย ระหว่างกรม
ราชทัณ ฑ์และมสธ .  เ มื่ อ วั นที่  4 
เมษายน 2561  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

    - โครงการจัดหลักสูตรเรียนต่อระดับปริญญาตรีแบบ Box course
    - การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจํา 
    - การขยายโอกาสทางการศึกษาในเรือนจํา 
   การสัมมนาอาจารย์ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย

และผู้ประสานงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 20 คุลาคม 2560 
และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสํานักงานเลขานุการ ซึ่งรับผิดชอบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์ฯ ได้มีประเด็นชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

  การสัมมนาศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น คือ 

   - การดําเนินงานร่วมระหว่างเรือนจํา/ทัณฑสถาน กับมหาวิทยาลัย 
   - นโยบายร่วมระหว่างกรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ต้องขัง 
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง

นักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
 
  การจัดประชุมร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อพิจารณาการ

ทําความร่วมมือในการพัฒนางานไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 

 
 
สบศ. 1-3 (6) กําหนดการสัมมนาและบันทึก
เชิญร่วมการสัมมนา 
 
 
 
สบศ. 1-3 (7) รายงานสรุปการสัมมนา คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2561 
 
สบศ. 1-3 (8) เอกสารสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง
นักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ 
สบศ. 1-3 (9) เอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
           1.2.2 ช่องทางการออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและ
ประเมินความพึงพอใจการจัดบริการการศึกษา ได้แก่  

      - แบบสอบถามกิจกรรมบริการแนะแนวการศึกษา   
      - แบบสอบถามกิจกรรมการสอนเสริม   
      - แบบสอบถามกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
      - แบบสอบถามกิจกรรมสัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา 
      - แบบสอบถามการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

        1.2.3 ช่องทางผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
      - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
      - Line@ ของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
      - Line ชุดวิชาที่จัดสอนเสริม 

        1.2.4 การเดินทางไปพบปะตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
ความต้องการของศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งได้มีการเดินทางไปพบตรวจเยี่ยม 
จํานวน 3 ครั้ง คือ  

    - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการ
การศึกษาในเขตพื้นที่ ภาคเหนือและภาคกลาง จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการ
การ ศึกษาประจํ าจั งห วัด  ลํ าปาง  เ ชี ย งราย  พิษณุ โลก  นครสวรรค์  
และพระนครศรีอยุธยา 

สบศ. 1-3 (10) แบบสอบถามกิจกรรม
บริการการศึกษาสํานักบริการการศึกษา 
– กิจกรรมบริการแนะแนวการศึกษา 
- กิจกรรมการสอนเสริม 
- กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
- กิจกรรมสัมมนาผู้นําชมรมนักศึกษา 
- การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

สบศ. 1-3 (11) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สํานักบริการการศึกษา 
สบศ. 1-3 (12) Line@ ศูนย์บริการการ
สอนทางไปรษณีย์ 

สบศ. 1-3 (13) บันทึกขออนุมัติการ
เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม
ศูนย์บริการการศึกษา 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
    - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการ

การศึกษา จังหวัด ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด  
      - ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บริการ

การศึกษาประจําจังหวัด สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
และเพชรบุรี 

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอข้อมูลที่เป็น ข้อเสนอและความ
ต้องการของศุนย์บริการการศึกษา เช่น การปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
การปรับปรุงสภาพห้องเ รียนและห้องอาจารย์สอนเสริม การปรับปรุง
กระบวนการสอนเสริมเพื่อจูงใจนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม 

1.2.5 การทําวิจัยเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลปัญหา และความคิดเห็นของ
นักศึกษา เกี่ยวกับการเข้ารับการสอนเสริม 

 
     2. ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษามีช่องทางสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และผลการปฏิบัติราชการประจําปีของสํานัก ไปยังบุคลากรของ
สํานัก ดังนี้ 

2.1. การจัดประชุมผู้บริหารสํานักเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี จากนั้นถ่ายทอดแผนฯ ลงสู่หน่วยงานภายในระดับ ศูนย์/ฝ่าย 
ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของศูนย์/ฝ่าย โดยมอบให้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
กิจกรรม โครงการ และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนฯ จากนั้น ศูนย์/ฝ่ายจะ
ถ่ายทอดความรับผิดชอบการดําเนินการและตัวชี้วัดสู่ผู้ปฏิบัติรายบุคคล 

 
 
 
 

สบศ. 1-3 (14) รายงานผลการตรวจ
เยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาเสนอต่อ
อธิการบดี 

 
สบศ. 1-3 (15) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561 
 
 
 

สบศ. 1-3 (16) รายงานการประชุม 
เพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

2.2. การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารสํานักเป็นประจําทุกเดือน โดยมีการบันทึกเป็นรายงานการประชุม
จากนั้นส่งรายงานการประชุมนั้นให้ศูนย์/ฝ่าย เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล
จากรายงานการประชุมต่อไป 

2.3 การจัดประชุมผู้บริหารพบบุคลกร ในโอกาสที่มีการประชุมผู้บริหารพบ
บุคลากรได้มีการถ่ายทอดวาระการประชุม การแจ้งให้บุคลากรทราบ 
เรื่ อง  แผนปฏิบั ติราชการประจํา ปี/คํารับรองปฏิบั ติราชการประจําปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

2.4 นําข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี และผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี ส่งให้ ศูนย์/ฝ่าย เพื่อแจ้งบุคลากรทราบ 

สบศ. 1-3 (17) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา  

 
 
สบศ .  1-3 (18) วาระการประชุม
ผู้บริหารพบบุคลากร 
 
 
 

สบศ. 1-3 (19) บันทึกส่ง แผน/ผล 
การปฏิบัติราชการประจําปี  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
4 .  ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล อย่างครบถ้วนทั้ ง 10 
ปร ะก า ร  ที่ แ ส ด ง ผ ลก า ร
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักประสิทธิผล  ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาได้บริหารงานด้านการ
จัดบริการการศึกษา ซึ่งสํานักบริการการศึกษารับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี การจัดทํางบประมาณ และกํากับให้
มีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนโดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินการแล้วติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน จน
ทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2561 มีผลสําเร็จอยู่ในระดับสูง โดยผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปี รอบ 6 เดือน อยู่ที่ระดับ 4.9396 และรอบ 
12 เดือน อยู่ที่ระดับ 4.9561 

 

 
สบศ .  1 - 4  ( 1 )  รายงานผลการ
ดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 

 2. หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาได้พัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดบริการการศึกษาทางไกลเพื่อตอบสนอง
ผู้รับบริการ โดยได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการทํางานด้านการจัดบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างเช่น 
 การนําระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ Line@ มาใช้ในงานบริการการ

จัดส่งเอกสารการสอน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร 
ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารถึงนักศึกษาด้วยวิธีการส่งจดหมายและ SMS 

 
 
 
 

สบศ .  1 - 4  ( 2 )  ระบบไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Line@ ของ
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
      การนํา Google Forms มาใช้ในการรับข้อมูลการสํารวจความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมบริการการศึกษาของนักศึกษา คณาจารย์
     การจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริการนักศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพา 

(Mobile Application)  
 
     ในการจัดกิจกรรมบริการการศึกษา  จะกําหนดตัว ชี้ วัดแสดง

ประสิทธิภาพถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประเมินความ
พึงพอใจจะอยู่ที่ระดับ 4-5 จากการวัดค่าคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

        3. หลักการตอบสนอง  ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาได้ยึดหลักการ
ดํา เ นินงานที่ มุ่ งตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  ตั วอ ย่าง เ ช่น 
          กําหนดระยะเวลาการให้บริการในงานบริการ เช่น บริการจัดส่ง
เอกสารการสอนให้กับนักศึกษาโดยกําหนด ระยะเวลาการดําเนินการสามารถ
จัดส่งเอกสารการสอนออกไปยังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัดเพื่อนําจ่ายต่อ โดย
กําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในก่อนเปิดภาคเรียน นับจากที่
ได้รับรายชื่อ/ที่อยู่จาก สํานักทะเบียนและวัดผล และมีเอกสารที่จะจัดส่งพร้อม 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่นักศึกษาต้องการได้รับเอกสารอย่าง
รวดเร็ว 

สบศ. 1-4 (3) ตัวอย่างการใช้ Google 
Forms ของศูนย์/ฝ่ายต่าง ๆ  
สบศ. 1-4 (4) เอกสารเสนอโครงการ
พัฒนาระบบบริการนักศึกษาผ่าน
อุปกรณ์พกพา (Mobile Application) 
สบศ .  1 - 4  ( 5 )  ร าย ง านผลการ
ดํ า เ นิน ง านคํ า รั บ รองการป ฏิ บั ติ
ราชการประจําปี พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
สบศ .  1-4 (6) เอกสารแสดงการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามที่กําหนดของ
งานจัดส่งเอกสารการสอน 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
  การสเนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Box course ให้เป็น

ทางเลือกเพิ่มสําหรับผู้ต้องขังเพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดใน
การจัดบริการการศึกษาในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจํามีโอกาสศึกษากับมหาวิทยาลัย 
และสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 
  มีการดําเนินการจัดบริการการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งตอบสนองความ

คาดหวังของนักศึกษาที่ต้องสําเร็จการศึกษา ได้แก่ 
    - การจัดสอนเสริมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา 

การสอนเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน 
การสอนเสริมแบบนัดหมาย  

    - การจัดบริการแนะแนวการศึกษารูปแบบต่าง ๆ เช่น แนะแนวแบบนัด
หมาย แนะแนวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
     4. หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาได้กําหนดความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของสํานัก ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติผ่านการ
จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 โดยกําหนดตัวชี้วัด
ของผู้อํานวยการสํานัก ศูนย์/ฝ่าย (บุคลากรแต่ละศูนย์/ฝ่าย) เพื่อให้ทุกศูนย์/
ฝ่ายรับผิดชอบต่อผลงานและเป้าหมายที่กําหนด 

สบศ. 1-4 (7) รายงานสรุปผลการ
สัมมนาคณะผู้บริหารและบุคลากร
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจใน
เรือนจํา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
วาระที่1.1 ข้อ 5) วาระที่ 2.1 ข้อ 1 
 
สบศ. 1-4 (8) เอกสารแสดงกิจกรรม 
- การสอนเสริมแบบต่าง ๆ  
- การแนะแนวรูปแบบต่าง ๆ 

 
 
 

 
 

สบศ. 1-4 (9) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2561 
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        ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

      5. หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาบริหารงานสํานักด้วย
ความโปร่งใส โดยมีตัวอย่างเช่น 

     มีระบบการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่ง หรือ คัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางานอย่างโปร่งใส โดยดําเนินการตาม ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
และมีการตั้งคณะกรรมการทั้งที่เป็นบุคคลภายนอกและภายในสํานัก 

     
 
 
 
 
    มีการวางระบบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักอย่างโปร่งใส โดยจัดทํา

ประกาศสํานักกําหนดรายละเอียดวิธีการใช้เงิน เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักสูงสุด และสามารถตรวจสอบได้ 

    มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักอย่างเปิดเผย ได้แก่ 
       - การเวียนแจ้งรายงานการประชุมผู้บริหารสํานักเพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานัก 
       - การประกาศข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้

ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการประเมิน 
 

 
สบศ .  1 - 4  ( 1 0 )  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ คัดเลือก/สอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สบศ. 1-4 (11) ประกาศการคัดเลือก 
หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย และหัวหน้างาน 
สบศ .  1 - 4  ( 1 2 )  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
สบศ. 1-4 (13) ประกาศสํานักบริการ
การศึกษา เรื่องแนวทางเบิกจ่ายเงิน
โครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง 

 
สบศ. 1-4 (14) บันทึกนําส่งรายงาน
การประชุมผู้บริหารสํานัก 
สบศ .  1-4 (15) ประกาศผลการ
ประ เมิ นการป ฏิ บั ติ ร าชการของ
บุคลากร 
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        ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

      - บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (ที่ไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมาย) โดยการเวียนแจ้งเรื่องให้บุคลากรทราบ  

       - การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานการจัดบริการการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลให้แก่นักศึกษา/หน่วยงาน ภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบโดยสะดวกรวดเร็วทาง Website 

       - การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักทาง 
Website 

 
 6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสํานักบริหารงานโดยมีกระบวนการที่ให้

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมรับรู้ ทําความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น 
ร่วมเสนอปัญหา ตัวอย่างเช่น 

     กําหนดให้มีองค์คณะการบริหารงานสํานัก และมีการประชุมเพื่อ
ร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาของงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานัก 
เลขานุการสํานัก หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย และหัวหน้างาน     

     จัดให้มีช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหา ร่วมในการ
ตัดสินใจ และร่วมในการพัฒนา ได้แก่ 

    - การจัดประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการ การได้รับการสนับสนุนหรือบริการด้านกิจกรรมชมรม
นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

สบศ. 1-4 (16) ตัวอย่างการเวียนแจ้ง
หนังสือราชการให้บุคลากรทราบ 
สบศ .  1 -4  (17 )  Website สํ า นัก
บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

สบศ. 1-4 (18) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 

สบศ . 1-4 (19) อ้างถึง สบศ 1-3  
(1-10) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
   - การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
   - การจัดประชุมประธานกรรมการประจําสาขาวิชาที่มีการทดลองจัดสอน

เสริมแบบเก็บคะแนน จํานวน 11 สาขาวิชา เพื่อรับแนวทางการดําเนินงาน เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 

   - การจัดประชุมหารือระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่ เ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานการจัดบริการ
การศึกษา แก่นักศึกษาในเรือนจํา ได้แก่ ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ และ
เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีประเด็นที่รับฟัง
ความคิดเห็น 
       - การสัมมนาอาจารย์ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ อาจารย์ฝึกตามมอบหมายและ
ผู้ประสานงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 20 คุลาคม 2560 และ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสํานักงานเลขานุการ ซึ่งรับผิดชอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์ฯ ได้มีประเด็นชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทาง
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
       - การสัมมนาศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น คือ 
         1. การดําเนินงานร่วมระหว่างเรือนจํา/ทัณฑสถาน กับมหาวิทยาลัย 
         2.นโยบายร่วมระหว่างกรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ต้องขัง 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
          - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษา

พิการ และผู้ช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
- การจัดประชุมร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 ประสานสัมพันธ์ทํางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการดําเนินการ
จัดบริการการศึกษากับหน่วยงานภายนอกสํานัก เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เช่น 
กิจกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 สํานักให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับมหา
วิทยาลัยโดยเมื่อมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอความ
ร่วมมือในการดําเนินการเรื่องใด กิจกรรมใด ผู้บริหารสํานักจะให้ความร่วมมือ 
เช่น 

    - ให้ความร่วมมือแก่อธิการบดีในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านรับฟังความคิดเห็นและวิจัยในการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในอนาคต 

 
 

สบศ. 1-4 (20) บันทึกขอความร่วมมือ
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ช่วย
ปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 

สบศ. 1-4 (21) เอกสารเกี่ยวกับการ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของ มสธ. ในอนาคต 
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          ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

           - ให้ความร่วมมือแก่มหาวิทยาลัยในการดําเนินการโครงการบ่มเพาะ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ 
คือมอบหมายบุคลากรหลักจํานวน 2 คน เป็นผู้ประสานงานภายในสํานักเพื่อ
สนับสนุนข้อมูลและการดํา เ นินงานที่ เ กี่ยวข้องตามที่คณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยจะได้ประสานงาน 

- ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนข้าราชการ พนักงาน ไปรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ/คณะทํางานให้แก่มหาวิทยาลัย  เ ช่น 
คณะก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ก ร ร ม ก า ร สภ า มห า วิ ท ย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  
คณะกรรมการนโยบายบริหารงานบุคคล 

 
 

           - ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

สบศ .  1 -4 (22 ) บันทึ ก เ รื่ องราย ชื่อผู้
ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการบ่มเพาะ
คุณภาพการศึกษา 
 
 
สบศ. 1-4 (23) บันทึกเรื่องการเสนอชื่อ
ผู้แทนสํานักไปรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 
- กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการนโยบายบริหารงานบุคคล 
สบศ. 1-4 (24) บันทึกเรื่องการเสนอชื่อผู้
เหมาะสมดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
 

      7. หลักการกระจายอํานาจ  ผู้บริหารสํานักได้กระจายอํานาจให้หน่วยงานใน
ระดับศูนย์/ฝ่าย กํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากร และ มอบอํานาจในการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาความดีความชอบ 
รวมทั้งพิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเป็นการเบื้องต้น 

สบศ . 1-4 (25) บันทึกแจ้งให้ศูนย์/ฝ่าย 
เสนอชื่อผู้เข้าอบรม 
สบศ .  1 - 4  ( 26 )  บันทึ กแจ้ ง แผนการ
ดําเนินการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือน ที่ส่งศูนย์/ฝ่าย/
สํานักงานเลขานุการ  
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        ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

     8. หลักนิติธรรม  ผู้บริหารสํานักได้บริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรมโดย
    ดําเนินงานการจัดบริหารการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยยึด

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหลัก
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ออกประกาศเพื่อ
รองรับการดําเนินงานการจัดบริการการศึกษาซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของสํานัก
บริการการศึกษา จํานวน 3 ฉบับ คอื 

       1. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “แนวทางการ
จัดบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. 2561”  

       2. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจําปี พ.ศ. 2562” 

       3. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บรกิารการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

     บริหารงบประมาณการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้โดยยึด
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัย เป็นหลัก 

     บริหารงานบุคคลตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของที่
ประชุม กพอ.เป็นหลัก 

สบศ. 1-4 (27) เอกสารประกาศหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบริการการศึกษา 
สบศ. 1-4 (28) เอกสารเสนอเรื่องต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการออกประกาศ 
สบศ. 1-4 (29) เอกสาร พรบ. การจัดซื้อ  
จัดจ้าง ปี 2560 
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        ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

      9. หลักการเสมอภาค  
สํานักบริการการศึกษามีบุคลากรหลายสถานภาพ คือ ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน ซึ่งเมื่อกล่าวถึงเรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบในระดับมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันตามแต่สถานภาพ แต่ใน
ระดับสํานักผู้บริหารได้ให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกสถานภาพ ตัวอย่างเช่น 

    - ผู้บริหารได้จัดให้บุคลากรทุกสถานภาพได้รับการพัฒนาในโครงการ/
หลักสูตรที่สํานักจัด คือ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจําปี 2561 โดย
ใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจํานวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา มาดําเนินการให้ครอบคลุมถึงลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

    - ผู้บริหารได้จัดหาเสื้อทีมเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของบุคลากรสํานัก
บริการการศึกษา ให้แก่บุคลลากรทุกสถานภาพ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ 

 
 
 
 
 
สบศ. 1-4 (30) เอกสารโครงการสัมมนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 และ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
สบศ. 1-4 (31) บันทึกขออนุมัติใช้เงิน
ของสํ า นักในการจัดซื้ อ เสื้ อทีมสํา นัก
บริการการศึกษา 
 

      10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ผู้บริหารสํานักได้บริหารงานโดยมีกระบวนการหา
ข้อตกลงร่วมกันทั้งที่เป็นการดําเนินงานกับหน่วยงานภายนอก และที่เป็นการ
ดําเนินงานภายในสํานัก ตัวอย่างเช่น 

     การประชุมจัดสัมมนาคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อหาข้อคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์ เรือนจํา/ทัณฑสถาน ที่ดําเนินงานการ
จัดบริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งจากการสัมมนาได้มีข้อตกลงร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่  

 
 
สบศ. 1-4 (32) รายงานสรุปการสัมมนา 
คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2561 
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    ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

       - การเพิ่มทางเลือกการเรียน มสธ. สําหรับผู้ต้องขัง โดยการจัดแบบ 
Bow course เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาข้อจํากัดของ เรือนจํา/ทัณฑสถาน เรื่องสถานที่ 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

       - การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจําเพิ่มเติม 
       - การปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อให้เรือนจํา ได้

ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        ฯลฯ 
     การจัดประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในนาม

บุคลากรสํานักบริการการศึกษา ได้แก่ 
       - การประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       - การประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเลือกผู้แทนสํานักบริการการศึกษาไป

รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 
 
สบศ. 1-4 (33) บันทึกเชิญบุคลากรประชุม
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สบศ. 1-4 (34) บันทึกเชิญบุคลากรประชุม
พิจารณาเลือกผู้แทนสํานักไปรับการคัดเลือก
เ ป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
บริหารงานบุคคล 
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     ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

5. มีการนําผลการประเมิน
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จ ากผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ไ ม่
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ได้มีการนําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ดังตัวอย่าง ได้แก่ 

1. ในการประชุมระดับนโยบายระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์ 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกรมราชทัณฑ์  

• ข้อเสนอของกรมราชทัณฑ์ : กรมราชทัณฑ์ขอให้มหาวิทยาลัยให้
ความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องจากกรมราชทัณฑมี
ผู้ ต้องขั งอ ยู่ ในความดูแลจํ านวนมาก  โดยขอให้มหา วิทยาลัยผลิตสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังให้มีความกระตือรือร้นในการศุกษาต่อ 

• การดําเนินการของสํานักบริการการศึกษา : สํานักบริการการศึกษาได้
สนองตอบโดย ได้จัดทําสื่อวิดิทัศน์ประชัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจําแล้วจัดส่งไปให้เรือนจําทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ต้องขังให้
ความสนใจแสดงความประสงค์เข้าศึกษาต่อ จํานวนกว่า 500 ราย 

2. ในการจัดสัมมนาคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  

           • ข้อเสนอแนะของเรือนจําซึ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ : 
เรือนจําเสนอขอให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุง และสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อให้
เรือนจํา ได้สามารถดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และบริการ
การศึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย 2.1) ขอเพิ่มจํานวน
เจ้าหน้าที่เรือนจําฏิบัติงานการจัดสอบ จากเดิม 1 คน เพิ่มเป็น 2 คน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการควบคุมเป็นไปอย่างปลอดภัย และ 

 

สบศ. 1-5 (1) รายงานการประชุมระดับ
นโยบายระหว่างมหาวิทยาลัย กับกรม
ราชทัณฑ์ อ้างถึง สบศ. 1-3 (5) 
สบศ. 1-5 (2) ส่งวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจํา 
สบศ. 1-5 (3) หนังสือนําส่งสื่อวิดิทัศน์ให้
เรือนจําต่าง ๆ  

สบศ. 1-5 (4) รายงานการสัมมนา คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจในเรือนจํา เมื่อวันทื่ 20 มิถุนายน 
2561 อ้างใน สบศ. 1-3 (7)  

 
 

สบศ. 1-5 (5) บันทึกแจ้งสํานักทะเบียน
และวัดผล แจ้งเรื่องการเพิ่มเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสอบในเรือนจํา 
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      ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

             2.2) เรือนจํากลางคลองเปรมขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน จํานวน 1 เครื่อง 
เนื่องจาก เรือนจําคลองเปรมมีนักศึกษาจํานวนมาก แต่เรือนจํามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ    

              • การดําเนินการของสํานักบริการการศึกษา :  
          1) เนื่องจากข้อเสนอเรื่องการเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของสํานักทะเบียนและวัดผล สํานักบริการการศึกษาจึงได้แจ้งเรื่องไปยังสํานักทะเบียนและวัดผล
ดําเนินการต่อไป 

2) ได้ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง สนับสนุนตามที่เสนอ ซึ่งได้ส่งมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่เรียบร้อย 

3. การประชุมคณาจารย์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

   • ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม : 3.1) เสนอให้สํานักบริการการศึกษา 
จัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศได้อยู่ร่วมกิจกรรมพบคณาจารย์ประจําสาขาวิชา 
เพื่อให้ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 

3.2) เสนอให้ปรับสื่อที่ใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษา 
3.3) เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้กว้างขวางและเข้าถึง

นักศึกษาให้มากเพื่อให้นักศึกษามาเข้ารับการปฐมนิเทศจํานวนมาก 

              • การดําเนินการของสํานักบริการการศึกษา  
                3.1 ปรับลําดับการจัดกิจกรรมในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต่างจังหวัด              

3.2 ปรับเนื้อหาสาระของสื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สําหรับอาจารย์ที่ออกไปปฐมนิเทศให้
กระชับมากยิ่งขึ้น      

สบศ. 1-5 (6) หนังสือแจ้งการมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรือนจํากลาง
คลองเปรม 

สบศ .  1-5 (7)  กําหนดการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 
2561 กทม. 
 
 
 
 
สบศ. 1-5 (8) สรุปความคิดเห็น 
เพื่อพัฒนาการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ต่างจังหวัด ปีการศึกษา 2561  
ส บ ศ .  1 - 5  ( 9)  ข้ อ มู ล ก า ร
เปรียบเทียบกิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ต่างจังหวัด 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

3.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งข่าวเรื่องการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในช่องทางที่เข้าถึง
นักศึกษาเจาะจงมากยิ่งขึ้น ฌโดยประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการ
การสอนทางไปรษณีย์ เพื่อให้ข่าวเข้าถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร้วและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น 

           4. การเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริกาการศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน จํานวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และใต้ 

              • ข้อเสนอ/ความต้องการของศูนย์บริการการศึกษา 
                4.1) การปรับอัตราค่าตอบแทนศูนย์บริการการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
                4.2) ปรับปรุงสภาพห้องเรียน จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 

           4.3) ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ 
           4.4.) ปรับปรุงกระบวนการสอนเสริมเพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมมากขึ้น 
           4.5) ทบทวนแนวปฏิบัติในการโอนเงินค่าใช้จ่ายให้ศูนย์ 
           4.6) ขอรับการสนับสนุนโครงการความร่วมมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใน

การศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร 
           4.7) การจัดหลักสูตรการศึกษา แนะแนวการศึกษาควบคู่กันไปอย่างใกล้ชิดเพื่อเนการ

กระตุ้นนักศึกษาให้สนใจมากยิ่งขึ้น 

        • การดําเนินการของสํานักบริการการศึกษา :  
          4.1 เนื่องจากในหลายประเด็นที่เป็นข้อเสนอ/ความต้องการของศูนย์บริการการศึกษา 

เรื่องที่ต้องพิจารณาในระดับนโยบายมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลเสนอ สภาวิชาการ และที่ประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่อง 1) การปปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานศูนย์บริการการศึกษา 2) การปรับอัตราค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษา 3) การปรับปรุง  

 
 

สบศ .  1-5 (10)  สํารวจปัญหา
อุปสรรคและความต้องการของ
ศูนย์บริการการศึกษา 
สบศ. 1-5 (11) เสนอเรื่องแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ศู น ย์ บ ริ ก า ร
การศึกษาเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
สบศ. 1-5 (12) เอกสารแนวทาง
การพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา 
และแนวทางการจัดทําโครงการ
ความร่วมมือ MOU กับศูนย์บริการ
การศึกษาในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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        ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ

ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ในการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา และ 4) แนว
ท า ง ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ค ว าม ร่ ว มมื อ ร ะห ว่ า ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า กั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6  

               4.2 เพิ่มรูปแบบการจัดสอนเสริม คือ สอนเสริมแบบเก็บคะแนนเพื่อจูงใจให้
นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมมากขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2/2560 

               4.3 การจัดทําข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ Box course เพื่อเป็น
ทางเลือกสําหรับผู้สนใจ โดยนําเสนอกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้ต้องขังในเรือนจําทั่ว
ประเทศ และพนักงานในสถานประกอบการบริษัท Western Digital นิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         

 
 
 

สบศ .  1 -5  (13)  บันทึกแ จ้งมติที่
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 

สบศ. 1-5 (14) เอกสารการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Box course  
 
 

ผลการประเมิน  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ
      5 

ผลการดําเนินงาน 5 ข้อ
 
  

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

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

กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้ที่
จําเป็นหรือสําคัญ ต่อการปรับปรุง
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักบริการการศึกษา ได้มีการดําเนินการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยกําหนดประเด็นความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ให้บริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล แก่นักศึกษาคือประเด็นความรู้ 
เรื่อง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร 

โดยที่สํานักบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานด้าน
การให้บริการการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจัดบริการการศึกษา 
คือ 1) การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2) บริการจัดสอนเสริม 
3) บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 4) บริการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
5) บริการเรื่องทุนการศึกษา 6) บริการสื่อและความช่วยเหลือนักศึกษาพิการ 
7) บริการพัสดุการศึกษา และ 8) บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ซึ่งในการ
ดําเนินงานการให้บริการดังกล่าวมีรายละเอียดการดําเนินการที่ต้องมีการรับส่ง 

สบศ .  3-1 (1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 วาระ
ที่ 4.1 เรื่อง ประเด็นการจัดการความรู้
ของสํานักบริการการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
สบศ .  3 -1  (2)  บันทึกแจ้ งผลการ
พิจารณากรอบประเด็นความรู้ของ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
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     ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
 ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างศูนย์/ฝ่ายที่ให้บริการกับผู้รับบริการ คือ นักศึกษา ซึ่งแต่

เดิมศูนย์/ฝ่ายจะใช้ช่องทางการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS 
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีความทันสมัยมาก สํานักบริการการศึกษา 
จึงเห็นควรให้บุคลากรได้มีความรู้ในเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อจะได้นํามาพัฒนาการจัดบริการการศึกษา ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมผู้บริหารสํานักในการประชุมครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดการความรู้ เรื่อง การ
นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร    

2 .  มี ก า ร แ บ่ ง ปั น  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นความรู้ในข้อ 1. จาก
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ ดี (Good practice) 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรใน
หน่วยงาน และ/หรือบุคลากร
หน่วยงานอื่น ๆ 

สํานักบริการการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่อง 
การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดดําเนินการ 
ดังนี้ 
 กําหนดการจัด เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ระหว่าง เวลา 13.00 – 

16.00 น. ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นบุคลากรที่เป็น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุก

ประเภท รวมทั้งบุคลากรที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 107 คน 
 ผู้มีประสบการณ์ที่ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่นํามาใช้ใน

การรับส่งข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 
    1) นายจิรวัฒน์  ศรีภูมิภักดิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะแนว

การศึกษา แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Google Forms และการใช้โปรแกรม 
Kachoot เพื่อกิจกรรมแนะแนว 

สบศ. 3-2 (1) กําหนดการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสาร  
 สบศ .  3 -2  (2 )  บันทึ ก เ ชิญ เ ป็น
วิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สบศ .  3 -2  (3)  ราย ชื่อผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สบศ. 3-2 (4) เอกสารบันทึกสาระ
ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การรับส่งข้อมูลข่าวสาร 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
       2) นายเมธี เถื่อนกุล นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจํา

ภูมิภาค แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ให้บริการตรวจสอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ  
        3) นางสาวเมธิตา  สาไพรวัน นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Google Application For Education และ 
Line@ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 

    4) นายชวนิจ  วงศ์จรรยา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
สํานักวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การนําแนวคิดเรื่อง Self-Registration 
มาใช้ในการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในเว็บไซต์ของฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ ในการจัดทําทําเนียบนักศึกษา 

3. มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ 
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่ น  ที่ เ ป็ น แนวป ฏิ บั ติ ที่ มี  (Good 
Practice) การพัฒนาและเก็บอย่าง
เป็นระเบียบ และเผยแพร่ออกมาเป็น 
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  (Explicit 
Knowledge) 

 สํานักบริการการศึกษา โดยคณะทํางานการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน ได้มีการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
รับส่งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

   1. ข้อมูลความรู้จากสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ เรื่อง เทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

   2. ข้อมูลความรู้จากบุคลากรที่ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเด็นความรู้ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบด้วย 

       2.1 การใช้ Google Forms 
       2.2 การใช้โปรแกรม Ka hoot 

สบศ . 3-3 (1) เอกสารข้อมูล
ส า ร ะคว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ  เ รื่ อ ง 
เทคโนโลยีการสื่อสาร และการนํา
เทคโนโลยีมาใ ช้ ในการ รับส่ ง
ข้อมูลข่าวสาร  ในงานบริการ
การศึกษา 
สบศ .  3-3 (2) เ ว็บไซต์สํานัก
บริการการศึกษา เมนู การจัดการ
ความรู้ 
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    ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
       2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการตรวจสอบการฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะ และการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ    
       2.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สํานักบริการการศึกษา   
       2.5 Line@ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
       2.6 การให้นักศึกษา Self-Registration การบันทึกข้อมูลตนเอง

ผ่าน Web Application ของหน่วยงาน สําหรับการจัดทําทําเนียบรุ่นนักศึกษา  
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสาระความรู้ดังกล่าว พิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร

แล้วจัดทําเป็นรูปเล่ม 
  คณะทํางานการจัดการความรู้ได้จัดส่งเอกสารข้อมูลสาระความรู้

เกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานในสํานักรวมทั้งนําข้อมูลสาระความรู้รวบรวมนําเสนอ
ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักบริการการศึกษา เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่
บุคลากรภายในสํานักและผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก 

สบศ .  3 -3  (3) บันทึ ก นํ าส่ ง
เอกสารข้อมูลสาระความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร
ได้ทราบ 

4 . มีการปรับปรุ ง  ดัดแปลง 
ป ร ะ ยุ ก ต์ ห รื อ ส ร้ า ง ค ว า ม รู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้
งานตนเอง 

         ฝ่ายกิจการนักศึกษา สํานักบริการการศึกษา ได้นําเอาความรู้
เรื่องการใช้ Google Forms ซึ่งฝ่ายแนะแนวการศึกษาใช้ในการให้นักศึกษาตอบ
ประเมินความพึงพอใจในการทํากิจกรรม มาดัดแปลงใช้กับงานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คือ งานการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา โดยการให้
คณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้า
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชมรมนักศึกษา ประจําปี 2561 ผ่าน Google 
Forms ซึ่งแต่เดิมปีที่ผ่านมาใช้แบบประเมินในลักษณะของแบบฟอร์มที่เป็น
กระดาษ 

สบศ .  3-4 (1) แบบ  Google 
Forms ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
สบศ. 3-4 (2) Google Forms 
แบบสอบถามความพึงพอใจการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
นักศึกษา ประจําปี 2561 
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    ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ
5.  มีการนําความ รู้ที่ ไ ด้จากการ
จัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนา
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( ก า ร
ปฏิบัติงานจริง) หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริการของหน่วยงาน หรือ ใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมสําหรับการทํางาน 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สํานักบริการการศึกษา ได้นําความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสาร มาปรับปรุงกระบวนการทํางานการติดตามสถานะการได้รับเอกสารการ
สอนของนักศึกษาผ่าน Line@ โดยได้นําวิธีการประเมินความพึงพอใจทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาเพิ่มไว้ใน Line@ เพื่อให้ผู้ใช้ Line@ ได้ประเมินการใช้ Line@ 
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้ข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทํางานต่อไป 

สบศ. 3-5 (1) Capture หน้าจอ 
Google Forms ที่ ใ ช้ ส่ ง ใ ห้ กั บ
นักศึกษา ผ่าน Line@ ศูนย์บริการ
การสอนทางไปรษณีย์ 
สบศ. 3-5 (2) QR code Line@ 
ของศู น ย์บริ ก า รการสอนทา ง
ไปรษณีย์ 
 

 
                                 ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย        5 ข้อ
                         5 

ผลการดําเนินงาน        5 ข้อ
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่  4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2560 (ก.ย. 60– ส.ค. 61) 
 
      เกณฑ์การประเมิน 
      ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
    ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
1. ร้อยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 
> 40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันทําการ 
และ 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

มีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูก
ประจํา จํานวนทั้ งสิ้น 61 คน และในจํานวนดังกล่าว ได้รับการ
พัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี จํานวน 41 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.21 

สบศ .  4-1 (1) ตารางสรุปจํานวน
บุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 70
X 4.80 

ผลการดําเนินงาน 67.21
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สูตรการคํานวณ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 
ชั่วโมงต่อปี   100

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด
 
 

นิยามศัพท์  
 บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจํา  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
 

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

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่

จะได้  1 คะแนน 

มีการดําเนินการ
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

    

      ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
1 .  มี การ วิ เคราะ ห์และทบทวน
กระบวนการ ทํ า งานหลั ก  (Core 
Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 
กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน   

    สํานักบริการการศึกษา โดยที่ประชุมผู้บริหารสํานักในการประชุม ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติมอบให้ศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาให้แก่
นักศึกษา ได้พิจารณาดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักของศูนย์ฯ 
เพื่อเสนอเป็นผลการดําเนินงาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560  

จากการที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์จึงได้วิเคราะห์กระบวนการจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา 
ซึ่งมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

สบศ. 5-1 (1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
วาระที่ 1.11 
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         ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
 

     จากกระบวนการการทํางานดังกล่าว พบว่า 
1. ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ มีระบบการแจ้งให้นักศึกษาและผู้เรียนทราบว่า ได้ส่ง
เอกสารการสอนให้นักศึกษาแล้ว โดยแจ้งทาง SMS 
2. ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ต้องใช้ระบบ SMS ผ่านสํานักทะเบียนและวัดผล ซึ่ง
ดูแลระบบการติดต่อกับนักศึกษาทาง SMS ของมหาวิยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับหน่วยงานในการใช้ระบบ SMS 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
 4. การแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าได้ส่งเอกสารการสอนให้นักศึกษาแล้วเป็นการสื่อสารทาง

เดียวจากทางศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ เพราะไม่มีการติดต่อตอบกลับจาก
นักศึกษาว่าได้รับเอกสารการสอนหรือไม่ หรือได้รับการแจ้งข้อมูลการจัดส่งจาก SMS 
หรือไม่ 
5. เนื่องจากไม่มีช่องทางที่สื่อสารสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงนักศึกษาเพื่อแจ้งข้อมูลการ
ได้รับเอกสารการสอน ทําให้นักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสารการสอนได้รับการแก้ไขปัญหาจาก
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ล่าช้า เพราะนักศึกษาจะแจ้งต่อเมื่อเวลาผ่านเลยไปจน
ใกล้สอบด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือจดหมาย หรือใบคําร้องผ่านหน่วยงานต่าง ๆ 

2. มีการสํารวจความต้องการ
แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง
ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่
ประชุมที่สําคัญ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะ
ปรับปรุงตามข้อ 1    

       ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ได้นําข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลของ “We Are 
Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ “Hoot suite” ผู้ให้บริการระบบการจัดการ Social Medai 
และ Marketing Solutions ซึ่งได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และ
พฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ โดยในประเทศไทยพบว่า ปัจจุบัน
มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารถึงกัน แบบการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่ง
ช่วยให้การสื่อสารถึงกัน มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 
         จากข้อมูลผลการสํารวจและสภาพการณ์ที่ปรากฏดังกล่าว ศูนย์บริการการสอน
ทางไปรษณีย์จึงได้เสนอแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานการจัดส่งเอกสารการ
สอน และวัสดุการศึกษาต่อที่ประชุมการสัมมนาบุคลากรสํานักบริการการศึกษา ประจําปี 
2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนํา Line@ ซึ่งมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
นํามาใช้ในการสื่อสารแบบสองทางกับนักศึกษาในจํานวนมากได้เป็นอย่างดี 

สบศ. 5-2 (1) ข้อมูลผลการ
สํารวจสถิติการใช้อินเทอร์เน็ต 
 
สบศ. 5-2 (2) รายงานสรุปการ
สัมมนาบุคลากรสํานักบริการ
การศึกษา ประจําปี 2561 
ส บ ศ .  5 - 2  ( 3)  เ อ ก ส า ร
รายละเอียดเกี่ยวกับ Line@  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มี ก า ร อ อ ก แบบ /ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการทํางานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ
และ/หรือมติที่ประชุมที่สําคัญ/
กฎหมายที่สําคัญตามข้อ 2 และ
ไ ด้ รั บคว าม เ ห็ นชอบจากรอ ง
อธิการบดีที่กํากับดูแล 

         ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งเอกสารการสอนและ
วัสดุการศึกษาถึงนักศึกษา โดยเพิ่มระบบการติดตามการได้รับเอกสารการสอนและวัสดุ
การศึกษาของนักศึกษา ด้วยการนําระบบ Line@ มาใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน เพื่อให้นักศึกษาทราบสถานะการจัดส่งของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ และ
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ทราบสถานะการรับของของนักศึกษาซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่
ไม่ได้รับเอกสารการสอน ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และการนํา Line@ มาใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารแบบสองทางกับนักศึกษาช่วยลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมาก 

ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบ กระบวนการทํางานก่อนการปรับปรุงและหลังจากปรับปรุง 
ดังนี้ 

         ก่อนการปรับปรุง                             หลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณยี์ 
จัดส่งเอกสารการสอนโดย บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด นําจ่ายให้แก่

นักศึกษา

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณยี์  
แจ้งข้อมูลการจัดส่งถึงนักศึกษา

SMS

การสื่อสารทางเดียว

นักศึกษาได้รับเอกสารการสอน หรือ
นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารการสอน

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณยี์ 
จัดส่งเอกสารการสอนโดย บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด นําจ่ายให้แก่

นักศึกษา

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณยี์  
ติดตามผลการจัดส่ง

Line@

การสื่อสาร 2 ทาง

นักศึกษาได้รับเอกสารการสอน

สบศ. นศ. สบศ. นศ.



68 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
 ทั้งนี้ในโอกาสที่รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

เข้ารับตําแหน่งในเดือน มีนาคม 2561 สํานักบริการการศึกษาได้เสนอข้อมูลการ
ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักบริการการศึกษาให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนทราบ ซึ่งก็ได้เสนอข้อมูล
การนํา Line@ มาใช้ในการจัดบริการการศึกษาด้วย 

 

สบศ .  5-3 (1)  สําเนาบันทึก
พร้อมแฟ้มภาระงานสํานักบริการ
การศึกษาที่เสนอรองอธิการดีฝ่าย
บริ ก า ร วิ ช าการและ พันธ กิ จ
สัมพันธ์กับชุมชน 

4 .  มี ก าร นํ ากระบวนการที่ ไ ด้
ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 
ไปปฏิบัติ 

1. ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ได้เปิดใช้ Line@ หลังจากที่ได้มีการ
ทดลองใช้ระบบระยะหนึ่ง โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์การใช้ Line@ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาแบบสองทางเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการสอน 
และกิจกรรมชุดวิชา โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักศึกษาติดต่อสื่อสารกับสํานักบริการ
การศึกษา ผ่านช่องทาง Line@ ของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ประมาณ 
10,000 คน และ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 มีข้อมูลผลการใช้บริการ Line@ ดังนี้ 

    1.1 มีจํานวนนักศึกษาติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
ผา่นช่องทาง Line@ จํานวน 11,207 คน  

    1.2 เรื่องที่นักศึกษาสื่อสารกลับมายังศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ส่วน
ใหญ่ ได้แก่ 1) เรื่องการจัดส่งเอกสารการสอน 2) แจ้งว่ายังไม่ได้รับกิจกรรมประจําชุด
วิชา 3) จะส่งกิจกรรมประจําชุดวิชามายังมหาวิทยาลัยได้อย่างไร 

สบศ. 5-4 (1) ระบบ Line@ ของ
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
สบศ . 5-4 (2) การสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการดูแลระบบ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
5. มีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ได้ออกแบบ/
ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ เช่น มกีารเปรียบเทียบ
กระบวนงานเก่ากับกระบวนงาน
ใหม่/มีการดําเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือ
ทบทวนใหม)่ และจัดทํา
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป 

สํานักบริการการศึกษาได้มีการประเมินประสิทธิผลของการปรับปรุง
กระบวนงานการจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา โดยศูนย์บริการการ
สอนทางไปรษณีย์ได้รายงานผลการใช้ Line@ ในการติดตามสภาพการจัดส่ง
เอกสารการสอนถึงนักศึกษา ให้ที่ประชุมผู้บริหารสํานักบริการการศึกษาทราบ
ข้อมูล ซึ่งข้อมูลการใช้ระบบตามที่ปรากฏถือได้ว่า การปรับปรุงกระบวนงานการ
จัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา มีประสิทธิผล เนื่องจาก 

1. บรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ได้กําหนดวัตถุประสงค์การใช้ Line@ 
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทางในการจัดบริการการส่งเอกสารและวัสดุ
การศึกษา และปรากฏว่าเรื่องที่นักศึกษาสื่อสารกลับเช้ามาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การรับ-ส่งเอกสารการสอน และกิจกรรมประจําชุดวิชา 

2. บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
คาดการณ์ประมาณการว่าจะมีนักศึกษาใช้ Line@ สื่อสารกับศูนย์บริการการ
สอนทางไปรษณีย์ จํานวนประมาณ 10,000 คน ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาใช้จริง 
จํานวน 11,207 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561) 

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้บริหารได้ใหข้้อสังเกตและเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้
ระบบ คือ ในกรณีที่นักศึกษาสอบถามเรื่องประเภทที่มีข้อมูลที่สามารถลงิค์ไปยัง
แหล่งข้อมูลใหม้ีการลิงค์ข้อมลูถึงกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องตอบโดยใช้เจ้าหน้าที่เขียน
ตอบทาง Line@ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบกลับถึงนักศึกษาได้ทุกคน 

สบศ. 5-5 (1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา 
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                                              ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5
 5 

ผลการดําเนินงาน 5
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

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

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ใช้ค่าคะแนนผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

สํานักบริการการศึกษาดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ Line@ เป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร เรื่อง การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา โดยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ให้นักศึกษาประเมินผ่าน Google Forms แล้วส่งผ่าน Line@ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ซึ่ง ณ 
วันที่ 28 กันยายน 2561 มีนักศึกษา ตอบแบบประเมินจํานวน 788 ราย โดยมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประเด็นการสอบถามซึ่งชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจในระดับ เห็นด้วย ดังนี้  

1. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 1 
2. ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 2 
3. เห็นด้วย ระดับคะแนน 3 
4. เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 4 
และเมื่อแปรผลการตอบแสดงความเห็นที่มีต่อประเด็นการสอบถามชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจใน

ระดับคะแนน 4.23 

สบศ. 6-1 (1) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
กา ร รับบริ ก า ร ข้ อมู ล
ข่าวสารผ่าน Line@ ของ
ศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ทั้งนี้มีรายละเอียดประเด็นการสอบถามและการตอบแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

ประเด็นการสอบถาม 
ระดับความเห็นของนกัศึกษา/รอ้ยละ-จํานวน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

1. การเข้าถึง Line@ นักศึกษาเข้าถึงได้ 
สะดวก รวดเร็ว 

40.7 
(321 คน) 

56.3 
(444 คน) 

2.5 
(20 คน) 

1.5 
(12 คน) 

2. ข่าวสารและภาพประกอบที่ส่งมาเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา 

37.4 
(295 คน) 

60.2 
(474 คน) 

1.8 
(14 คน) 

1.3 
(10 คน) 

3. การติดต่อผ่าน Line@ นักศึกษาได้รับ
ความสะดวกและประโยชน์ในการติดตาม
เอกสารการสอน 

50.5 
(398 คน) 

44.9 
(354 คน) 

2.8 
(22 คน) 

2.3 
(18 คน) 

 

 
 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน
X 4.23 

ผลการดําเนินงาน 4.23 คะแนน
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

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

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่
จะได้  1 คะแนน 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

 
    ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
1. คณะกรรมการประจํา
ห น่ วยงานและผู้ บ ริ ห า ร
สูงสุดของหน่วยงานกําหนด
นโยบายและให้ความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง
หน่วยงาน 

1. ผู้บริหารของสํานักบริการการศึกษากําหนดนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานัก ดังนี้ 

1.1  ให้มีคณะบุคคลที่จะช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา ซึ่งเรียกชื่อคณะ
บุคคลนี้ว่า คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน สํานักบริการ
การศึกษา ประกอบด้วย 

-  ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา เป็น  ประธาน 
- หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย                        เป็น  กรรมการ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  เป็น  กรรมการ 
- เลขานุการสาํนัก                      เป็น  กรรมการและเลขานุการ 

 
สบศ. 7-1 (1) คําสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักบริการการศึกษา 
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     ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง

 1.2 เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในมิติ ภาระหน้าที่ในงาน กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
พัฒนางานและคุณภาพของงาน ดังนั้นจึงให้บุคลากรจาก ศูนย์/ฝ่าย มีส่วน
ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักบริการการศึกษา โดยสํานักได้ตั้งคณะทํางานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักบริการการศึกษาเพื่อร่วมกันรับผิดชอบดําเนินงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายข้อกําหนด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี การดําเนินการเพื่อรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้คณะทํางานฯ ได้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาดําเนินการงานการประกันคุณภาพ 

ทั้งนี้ สํานักได้มอบงานให้คณะทํางานฯ ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

สบศ .  7 - 1  ( 2 ) คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักบริการการศึกษา 
สบศ. 7-1 (3) รายงานการประชุม
ค ณ ะ ทํ า ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา สํานักบริการการศึกษา 
สบศ .  7-1 (4) คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 
มสธ. ประจําปีการศึกษา 2559  
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  ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
2. ผู้บริหารของสํานักบริการการศึกษา ได้ให้ความสําคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให้มีวาระการประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นการเฉพาะในการประชุมผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา โดย
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบวาระดังกล่าว ซึ่งได้มี
การบรรจุวาระ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสํานัก 
ดังนี้ 

การประชุมครัง้ที่ เรื่องทีบ่รรจุวาระการประชมุผู้บริหารสํานัก
ครั้งที่ 5/2560 
เมื่อ 7 ตุลาคม 2560  

- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2559 
- การ ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักบริการการศึกษา 

ครั้งที่ 6/2560 
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 สํานักบริการการศึกษา 
- กําหนดการรับประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2559 

ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

- การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

 
 
 

 
 

สบศ. 7-1 (5) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา  
- ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2560 
-  ครั้ งที่  6/2560 เมื่ อ วันที่  28 
พฤศจิกายน 2560 
-  ครั้ งที่  2 /2561  เ มื่ อ วันที่  7 
กุมภาพันธ์ 2561 
-  ครั้ งที่  3/2561 เมื่ อ วันที่  13 
มีนาคม 2561 
-  ครั้ งที่  4 /2561  เ มื่ อ วันที่  2 
พฤษภาคม 2561 
-  ครั้ งที่  6/2561 เมื่ อ วันที่  18 
กรกฎาคม 2561 
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          ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง

 
การประชุมครัง้ที่ เรื่องทีบ่รรจุวาระการประชมุผู้บริหารสํานัก

ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อ 13 มีนาคม 2561  

- การประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาเตรียมการ เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1.) การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน/
เอกสารหลักฐานตัวบ่งชี้ 2.) การกําหนดกระบวนงานที่
จะเสนอผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสําเร้
จของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และ 3.) การ
กําหนดประเด็นความรู้ที่จะเสนอให้คณะทํางานการ
จัดการความ รู้ ดํา เ นินการ  เ พื่อ เสนอเป็นผลการ
ดําเนินงานสําหรับตัวบ่งชี้ที่ 3 

ครั้งที่ 4/2561
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561 

- การดําเนินงานของคณะทํางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา :   การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทํางาน หัวข้อ 
การเขียนโครงร่างองค์กร 

ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 

- การยกเว้นการรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ตัว
บ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
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      ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง

2. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
และ 2) การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงาน
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ กําหนดใน
ระบบ  CHE QA Online สํ าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน 

1. สํานักบริการการศึกษา โดยคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสํานักบริการการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จากนั้นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน จะตรวจสอบคุณภาพและประเมิน
คุณภาพในเบื้องต้น ก่อนรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินของมหาวิทยาลัย 
2.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักบริการการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยรับตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 

สบศ .  7-2 (1) เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
หน่วยงานสนับสนุน  สํ า นัก
บริการการศึกษา 
 
 
 
สบศ . 7-2 (2) รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง  ปร ะ จํ า ปี
การศึกษา 2560 สํานักบริการ
การศึกษา 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
3 .  มี ก า ร นํ าผลการประ เมิ น
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์
และ/หรือแผนปฏิบั ติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน 

    สํานักบริการการศึกษาได้นําผลประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 
2560 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ซึ่งได้เสนอแนะให้พัฒนา Work 
Process เพื่อนําไปสู่รูปแบบการให้บริการแบบใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา โดยนําข้อเสนอแนะไปจัดทํา 
กิจกรรม/โครงการ สําหรับดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 ของ
สํานักบริการการศึกษา ซึ่งจําแนกตามผลผลิต ดังนี้  

1. ผลผลิตการบริการการสอนทางไปรษณีย์ 
     1.1 นําเทคโนโลยีการสื่อสารด้วย Line@ มาใช้ในการติดตาม

สถานะการรับเอกสารการสอนของนักศึกษา 
     1.2 การจัดทําโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

ในการนําระบบและซอฟต์แวร์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มาใช้กับงาน
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย  

2. ผลผลิตการบริการแนะแนวการศึกษา 
    2.1 โครงการติดตามนักศึกษา 
    2.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
    2.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยระบบ e-Learning 
    2.4 โครงการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาในสถานประกอบการและ

กรมราชทัณฑ์ 
    2.5 โครงการคลินิกแนะแนว      

สบศ. 7-3 (1) แบบติดตามงาน
โครงการต่าง ๆ  สบศ. ปีงบประมาณ 
2561 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
          3. ผลผลิตการจัดสอนเสริม

               3.1 การจัดทําฐานข้อมูลอาจารย์สอนเสริม 
               3.2 การจัดทําฐานข้อมูลสถิติการเข้ารับการสอนเสริม 
               3.3 โครงการพัฒนาห้องเรียนของศูนย์บริการการศึกษา 
               3.4 การพัฒนาระบบ e-Support 
           4. ผลผลิตการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
               4.1 การจัดทําฐานข้อมูลอาจารย์ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
               4.2 การพัฒนาระบบ e-Support 
           5. ผลผลิตกิจการนักศึกษา 
               5.1 การจัดทําฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
           6. ผลผลิตการบริการนักศึกษาพิการ 
               6.1 โครงการบริการนักศึกษาพิการเป็นรายบุคคล (โครงการเยี่ยมบ้าน) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 

     สํานักบริการการศึกษาได้มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2559 มาปรับปรุงการทํางาน โดยนําข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาดําเนินการ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน การปรับปรุงการทํางาน
1. ควรปรับปรุงการเขียน
โครงร่างองค์กร เพราะยังมี
ข้อชัดแย้งกัน 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการ ได้จัด
อบรมให้ความรู้ผู้ทํางานในคณะทํางาน หัวข้อ การเขียนโครง
ร่างองค์กร ซึ่งเป็นสาระส่วนหนึ่งของการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

2. ควรทบทวนพันธกิจให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
นํามาใช้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ได้
พิจารณาทบทวนการกําหนดพันธกิจของสํานักบริการการศึกษา 
จากเดิม   พันธกิจ 
1. บริการแนะแนวช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไปด้วยบริการอย่างมืออาชีพ 
2. บริการจัดสอนเสริมและฝึกปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. บริการจัดส่งสื่อการศึกษาด้ยความรวดเร็วและถูกต้อง 
พันธกิจที่พิจารณาทบทวนใหม่ 
1. ช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้สําเร็จการศึกษาด้วย
บริการผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในกิจกรรม
การสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
3. บริการจัดส่งสื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ  

สบศ. 7-4 (1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2561 วาระที่ 1.4 
 
 
 
 
 
สบศ. 7-4 (2) วาระการประชุม 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักบริการการศึกษา 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน การปรับปรุงการทํางาน

3. ควรปรับปรุงในเรื่อง กฏ ระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ ป็ น อุ ป ส ร ร คต่ อ ก า ร
ดําเนินงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
เช่น การนําลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มา
ปรับใช้กับงานการเงิน 

สํ า นั ก ไ ม่ ส าม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง ก า รนํ า ล า ย เ ซ็ น
อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับงานการเงินตามข้อเสนอแนะได้ 
เ นื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิ บั ติของ
มหาวิทยาลัย โดยกองคลัง แต่ได้มีการปรับแก้ไขประกาศที่ใช้
สําหรับการดําเนินงานการจัดบริการการศึกษาให้มีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน คือ การปรับแก้ไขประกาศฯ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

4. ควร นํ า เสนอแนวทางการ เ พิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดบริการการศึกษา
เพื่อ ช่วยแก้ไขปัญหา สภาพการ 5 
ประการที่ระบุอยู่ใน โครงร่างองค์กร 
หัวข้อ สภาพด้านการแข่งขัน คือ  
   1) สภาวะยอดผู้สมัครลดลงของ
มหาวิทยาลัย 
   2) อัตราการลาออกกลางคันของ
นักศึกษา 
   3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม
การ จัดบริการการศึกษาในระบบ 
การศึกษาทางไกล 

สํานักบริการการศึกษา ได้ดําเนินการกิจกรรมโครงการ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การจัดบริการการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 
สภาพการ 5 ประการ ดังนี้ 
1. รณรงค์เ พิ่มยอดผู้สมัครนักศึกษาใหม่ โดยการเสนอ
ทางเลือกเพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Box 
course เสนอต่อกรมราชทัณฑ์ เ พื่อจัดการศึกษาให้แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจําทั่วประเทศ โดยได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ต้องขัง รวมทั้งมีการสํารวจ
ความต้องการ/ความสนใจการศึกษาต่อกับมสธ. ผู้ต้องขังใน
เรียนจําทั่วประเทศ นอกจากนี้ได้ดําเนินการเช่นเดียวกันกับ 
สถานประกอบการ  คือ  บริษัท  Western Digital นิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สบศ. 7-4 (3) แบบเสนอเรื่องการ
แก้ไขประกาศ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริการการศึกษา ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2561 ของ
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
 

สบศ. 7-4 (4) สื่อประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนแก่
ผู้ต้องขัง 
สบศ. 7-4 (5) เอกสารการสํารวจ
ความต้องการ/สนใจศึกษาต่อกับ 
มสธ. ของผู้ต้องขังในเรือนจํา ต่างๆ  
สบศ. 7-4 (6) เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Box course  
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    ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง

  

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน การปรับปรุงการทํางาน
   4) สถาบันการศึกษา ระบบ
ปิดมีการจัดการศึกษาผ่านสื่อ
มากขึ้น 
   5) การลดระดับการให้ความ
ร่วมมือของคู่ความร่วมมือ เช่น 
ศูนย์บริการการศึกษา 

2. ดําเนินการ/จัดกิจกรรม เพื่อช่วยลดอัตราการลาออกกลางคัน 
ของนักศึกษา ได้แก่ 

• ทดลองจัดสอนเสริมรูปแบบใหม่ คือ การสอนเสริมแบบเก็บ
คะแนน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

• การติดตามนักศึกษากลุ่มวิกฤต 

• การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสานระหว่างสํานักบริการ
การศึกษากับนักศึกษา ที่ทําให้การติดต่อ สื่อ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
สะดวก และเข้าถึงได้มาก เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Line@ 
Google Forms 
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาสร้างนวัตกรรม
การบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยสํานัก
บริการการศึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการ
ประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการเสนอ
จัดทําโครงการพัฒนา Mobile Application   
4. พัฒนาระบบ Stou e-Support เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ
จัดบริการการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษา 
5. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษา มสธ. เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการของศูนย์บริการการศึกษา มสธ. เพื่อนําข้อมูล
มาเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศูนย์ฯ  

สบศ. 7-4 (7) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 
1.15 
สบศ. 7-4 (8)  
- ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบ Line@ ศูนย์บริการการ
สอนทางไปรษณีย์ 
 
 
สบศ. 7-4 (9) บันทึกการอนุมัติ
โครงการพัฒนา Mobile 
Application   
 
 
สบศ. 7-4 (10)  
ระบบ Stou e-Support 
สบศ. 7-4 (11) เอกสารการ
รายงานผลการตรวจเยี่ยม
ศูนย์บริการการศึกษา 
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     ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน การปรับปรุงการทํางาน
5. ควรเพิ่มการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
ถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากรใน
ทุกระดับ 

สํานักบริการการศึกษามีการสื่อสารกับบุคลากรภายใน และ
สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก โดย 
1. การสื่อสารกับบุคลากรภายใน สื่อสารผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   1.1 การจัดประชุม ได้แก่ 
        1.1.1 การประชุมผู้บริหารสํานักประจําทุกเดือน 
        1.1.2 การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุก 3 เดือน 
        1.1.3 การประชุมบุคลากรเฉพาะกิจ 
   1.2 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
        1.2.1 Line กลุ่มผู้บริหารสํานักบริการการศึกษา 
        1.2.2 Line กลุ่มบุคลากรสํานักบริการการศึกษา 
   1.3 การสื่อสารโดยการแจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ 
2. การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก สื่อสารผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 
   2.1 การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 
        2.1.1 การจัดประชุมร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 
        2.1.2 การประชุมสัมมนาศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะ
กิจในเรือนจํา 
        2 .1.3 การประชุมร่วมกับคู่ความร่วมมือบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 
 

 
สบศ. 7-4 (12) อ้างถึง  
สบศ. 7-4 (1)-(3) 
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     ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน การปรับปรุงการทํางาน
  2.2 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

        2.2.1 สื่อสารผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
        2.2.2 สื่อสารผ่าน Line@ ของศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ 
        2.2.3 สื่อสารผ่าน Line กลุ่ม เช่น  Line กลุ่มชุดวิชา Line กลุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา Line กลุ่มผู้นําชมรมนักศึกษาและ 
Line กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา 
        2.2.4 การพบปะเยี่ยมเยียนกับศูนย์บริการการศึกษา 

6. ควรพัฒนา  Work Flow, 
Work Process เ พื่ อ นํ า ไ ปสู่
รูปแบบการให้บริการแบบใหม่

จากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดสายงานการบริการการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา โดยมีสํานักบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดําเนินงานในส่วนกลางและมีศูนย์ วิทยพัฒนา มสธ .  10 แห่ง 
รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ดังนั้นการปฏิบัติงานการให้บริการแก่
นักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักบริการการศึกษาและศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. 10 แห่ง จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่  

     1. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     2. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
     3. กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา 
     4. กิจกรรมทุนการศึกษา 

 
 

สบศ. 7-4 (13) เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
วาระการติดตามงานโครงการ
ต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ 
2561 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน การปรับปรุงการทํางาน

          5. กิจกรรมการส่งเอกสารการสอน
          6. กิจกรรมสอนเสริมรูปแบบต่าง ๆ 
          7. การตัดจองงบประมาณค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  
     เพื่อให้การดําเนินงานของสายงานการจัดบริการการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักบริการการศึกษาจึงได้จัดทํา 
Flow Chart แนวทางการดําเนินงานระหว่างสํานักบริการ
การศึกษาและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5 .  เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ
สรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ ยนที่ ส า ม า ร ถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

1. สํานักบริการการศึกษามีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
    - สํานักบริการการศึกษา 
    - สํานักวิชาการ 
    - สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
    - สํานักทะเบียนและวัดผล 
    - สํานักพิมพ์ 
    - สํานักบัณฑิตศึกษา 
    - สํานักบรรณสารสนเทศ 
    - สํานักการศึกษาต่อเนื่อง 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    - ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สํานักบริการการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
    2.1 การประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจําปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีสาระบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนที่นําไปใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
         - ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2559 
         - แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สบศ . 7-5 (1) บันทึกเชิญ
ประชุมเตรียมความพร้อมรับ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจําปีการศึกษา 
2560 
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       ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง

           - กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
         - การปรับปรุงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปี 2560 
         - การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี 2560   
     2.2 การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน กับ
หน่วยงานที่ เป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่ง
สํานักพิมพ์เป็นเจ้าภาพจัด ประจําปี 2561 โดยมีสาระบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
นําไปใช้ประโยชน์มีรายละเอียดตามเอกสารหลักฐาน สบศ 7-5 (4) 
         ทั้งนี้ในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย สํานักบริการการศึกษาได้นํา
วิธีดําเนินการเพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานสําหรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8 เกณฑ์ ข้อ 5 ที่
สํานักทะเบียนและวัดผล ได้ดําเนินการแล้วได้ผลดี คือ การได้หลักฐานที่แสดงว่า การจัดเก็บ
ข้อมูลสนับสนุน ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย โดยการทําบันทึกสอบถามความ
คิดเห็นสาขาวิชา เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลผลการประเมินการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
แก่นักศึกษา 

ส บ ศ .  7 - 5  ( 2 ) ส รุ ป ผ ล ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ปี
การ ศึกษา  2560 ซึ่ งจั ด โดยศูน ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สบศ. 7-5 (3) บันทึกเชิญประชุม
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประ กันคุณภาพการ ศึกษาจาก
สํานักพิมพ์ 
ส บ ศ .  7 - 5  ( 4 )  ส รุ ป ผ ล ก า ร
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ เ มื่ อ วันที่  28 
สิงหาคม 2561 /รายชื่อผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 
สบศ. 7-5 (5) แบบสอบถามและผล
การสอบถามความคิดเห็นการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลการประเมินผล
การ จัดฝึกปฏิ บั ติ เสริมทักษะแก่
นักศึกษา 
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   ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ
 5 

ผลการดําเนินงาน 5 ข้อ
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8   ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
 

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

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่

จะได้  1 คะแนน 

มีการดําเนินการ
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

 
        ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน  และเป็นลายลักษณ์
อักษร 

สํานักบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัว
บ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่ม
ศิษย์เก่า และสํานักบริการการศึกษาได้มอบหมายให้คณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบการดําเนินการ ซึ่งในการดําเนินการของคณะทํางานประกัน
คุณภาพได้กําหนดผู้รับผิดชอบ การรายงานข้อมูลของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

- ข้อมูลการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา มอบ ศูนย์บริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค 

- ข้อมูลการจัดกิจกรรมกปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสารศิษย์เก่า มอบ ฝ่าย
แนะแนวการศึกษา 

- ข้อมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา มอบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สบศ. 8-1 (1) บันทึกขอข้อมูล
สารสนเทศเ พื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560 
 
สบศ . 8-1 (2) รายงานการ
ประชุมคณะทํางานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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   ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน
ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับมอบหมาย 

ในการจัดกิจกรรมบริการการศึกษาต่าง ๆ ได้มีการจัดทําแบบสํารวจ/
แบบสอบถาม เพื่อให้นักศึกษาได้ตอบข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจในบริการ
ที่ ไ ด้จัดให้ ซึ่ งประเด็นที่สอบถามจะเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น 

1) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ศูนย์บริการการศึกษาประจําภูมิภาคจะ
จัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมและการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
ประเด็นสอบถาม คือ การสอน/การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 

2) ข้อมูลความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อและ
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ศูนย์บริการการศึกษา
ประจําภูมิภาคจะจัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมประจําภาค
การศึกษา สอนเสริมแบบเข้ม และการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประเด็นสอบถาม
ได้แก่ ขนาดห้องเรียน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การจําหน่าย
อาหาร ห้องสุขา เป็นต้น 

3) ข้อมูลการให้คําปรึกษาแนะแนว ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดเก็บข้อมูล
จากนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ประเด็น
สอบถาม ได้แก่ เหตุผลสําคัญที่สุดที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช การได้รับข่าวสารการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ความต้องการบริการ
ด้านต่างๆ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ความคิดเห็นที่
มีต่อความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อการจัดปฐมนิเทศและบริการการศึกษาที่ต้องการเพิ่มเติม 

 

สบศ. 8-2 (1) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการสอน
เสริม พร้อมตารางสรุปผลการประเมิน 
สบศ. 8-2 (2) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาทีมี ต่อการจัด
กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม พร้อม
ตารางสรุปผลการประเมิน 
สบศ. 8-2 (3) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา พร้อม
ตารางสรุปผลการประเมิน 
สบศ. 8-2 (4) แบบประเมินผลการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2561 พร้อมสรุปผล
การประเมิน 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
3 .  มี ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลโดยผู้บริหารหน่วยงาน
หรือหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 

     คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักบริการการศึกษาได้มีการ
ติดตามการจัดทําข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการจัดประชุมคณะทํางาน เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561ซึ่งในการประชุมที่ประชุมคณะทํางานการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้มอบให้ ศูนย์/ฝ่าย ที่มีผลการประเมินการจัดกิจกรรม จัดส่งผลการ
ประเมินให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบให้หัวหน้า 
ศูนย์/ฝ่าย ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเสนอผู้อํานวยการสํานัก
พิจารณาเพื่อลงนามส่งเรื่องให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สบศ. 8-3 (1) รายงานการประชุม
คณะทํ า งานการประ กันคุณภาพ
การศึกษา 
สบศ. 8-3 (2) บันทึกแจ้งให้ศูนย์/ฝ่าย 
จัดทํ าข้ อมู ลสารสนเทศ  เ พื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560 

4. มีการรายงานข้อมูลตามตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
มอบหมายตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด 

สํานักบริการการศึกษาได้มีการจัดส่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
ฝ่ายจัดเก็บข้อมูลให้แก่หน่วยงาน ดังนี้  

1) ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สาขาวิชาจํานวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาการ

จัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยนิเวศศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
นิเทศศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดส่งคือข้อมูลความพึงพอใจด้านเครื่องมือ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอนในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการ
สอนเสริมแบบเข้ม ซึ่งจัดในปีการศึกษา 2560  

สบศ. 8-4 (1) บันทึกส่งข้อมูลความ
พึงพอใจของนักศึกษาด้านเครื่องมือ
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการ
เรียนการสอน ในกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ 
สบศ. 8-4 (2) บันทึกส่งข้อมูลความ
พึงพอใจของนักศึกษาด้านเครื่องมือ
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการ
เรียนการสอน  ในกิจกรรมสอนเสริม
แบบเข้ม 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โดย
การประเมินระดับหลักสูตร/ระดับ
สาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ)/ระดับ
มหาวิทยาลัยสามารถนําไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักบริการการศึกษาได้จัดส่งข้อมูล การประเมินผลการจัดกิจกรรม
บริการการศึกษาให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1) ส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

2) ส่งให้สาขาวิชาสําหรับใช้ในการประเมินระดับสาขาวิชาและหลักสูตร 
โดยได้มีการสอบถามความคิดเห็นการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล 

สบศ. 8-5 (1) บันทึกสอบถาม
ความคิดเห็นการใช้ประโยชน์
ของข้อมูล 

 

 
 
 
                                   ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ
 5 

ผลการดําเนินงาน 5 ข้อ
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมิน 

 
 ในปีการศึกษา 2560  สํานักบริการการศึกษา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อย
แล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางสรปุการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)  
  

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินตนเอง 
1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 5 5
3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 5
4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 4.8 4.8
5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 5 5
6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.23 4.23
7 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 5 5
8 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
5 5

 เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.86
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         ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผูน้ําของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแขง็ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง

- มีการดําเนินการเพื่อรับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
- ผู้นําของหนว่ยงานมีความเขม้แข็งและมีความสามารถในการนําบุคลากรสู่
การเปลี่ยนแปลง 

ดําเนินการอย่างต่อเนือ่งและครอบคลุมในทกุพันธกิจ

 
จุดที่ควรพัฒนา / ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี)

 
 
 

มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานบริการการศึกษาตามพันธกจิ คือ
- ระบบไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ในงานการจัดส่งเอกสารการสอน 
- Line ชุดวิชาที่จดัสอนเสริม สําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาที่จัดสอนเสริมกับสํานักบรกิาร
การศึกษา 

- Line@ สําหรับการตดิตามสถานการณร์ับเอกสารการสอนของ
นักศึกษา 

- ระบบ STOU e-Support 
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           ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรการเรียนรู ้
 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีการจัดการความรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและประการณ์ของบุคลากร
ภายในและภายนอก เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดทําคลังความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของบุคลากรภายใน เพื่อให้
สามารถนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติของบุคลากร 

 
 

จุดที่ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ควรพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ -
 

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี)

- -
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         ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา 
 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

หน่วยงานให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ใหม้ีความก้าวหน้าใน
ตําแหน่ง 

-
 

 
จุดที่ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานโดยให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์และความจําเป็นของหน่วยงาน 

-
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี)
- -
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        ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานครอบคลุมทุกพันธกิจ -
 

 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- -

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

- -
 

 
 
 
 



98 

         ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- -
 

 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- -

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

- -
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         ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีเครือข่ายในการดําเนินงานทั้งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้าน
การจัดบริการการศึกษา 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- -

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

- -
 

 
 
 
 
 



100 

           ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนนุตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- -
 

 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- -

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

- -
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ภาคผนวก 
 

 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา 
 รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา 

 
 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบรกิารการศึกษา 
1. ผู้อํานวยการสํานักบริการการศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา   กรรมการ 
3. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจําภูมิภาค  กรรมการ 
4. หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์  กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
6. หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ   กรรมการ 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

7.1 รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร  กรรมการ 
7.2 นางสาวอุไรวรรณ นําแสงวาณิช  กรรมการ 

8. เลขานุการสํานักบริการการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
9. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ   
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  คณะทาํงานประกันคณุภาพการศึกษา สํานักบริการการศึกษา 
  1.   นางบุญเกื้อ  แทนวันชัย    หัวหน้าคณะทํางาน 
  2.   ดร.รุจี  อมฤตย์     ผู้ทํางาน 
  3.   นางสาวเนตรนภา  อินทอง   ผู้ทํางาน 
  4.  นางอารีรัตน์  อยู่ยอด    ผู้ทํางาน 
  5.   นางสาววิลาสินี  ทองอินทร์   ผู้ทํางาน 
  6.   นางอรนุช  กาญจนประกร    ผู้ทํางาน 
  7.   นาวสาวสิตา  เพียรพิจิตร     ผู้ทํางาน 
  8.   นางสาวอมรรัตน์  หยกจรสั   ผู้ทํางาน 

9. นางสาวนัฐกานต์  ชัยขรรค์เมือง   ผู้ทํางาน 
10. นางกนกรัตน์  ภู่แย้ม    เลขานุการคณะทํางาน 
11. นางสาวนันท์นภัส  ช้างเยาว์   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
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