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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการ รวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้รายงานครั้งนี้ใช้รอบเว ลาตามปีการศึกษา 2562 
(กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563) และตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวั ฒนรรรม และการ
บริหารจัดการองค์กรตามภารกิจหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการประเมินตนเองอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  ฉบับปีการศึกษา 2558 - 2560   และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ    
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
 
 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล) 
                                    ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                            30  กันยายน  2563 
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ส่วนที่  1 
บทน า : โครงร่างองค์กร 

 
P.1 ลักษณะองค์กร 
 ส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช พ.ศ. 2531 เมื่ อวันที่ 28 รันวาคม 
2531  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ หน้า 10  เล่ม 105  ตอนที่ 239  วันที่ 30 รันวาคม 2531  ขดยที่มหาวิทยาลัยสุขขทัยร รรมาริราช ได้มีการขยายงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การให้การศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและของเอกชน การผลิตสื่อขสต
ทัศน์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม ขดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยานการศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งการศึกษาตามอัรยาศัยของประชาช นทุกเพศทุกวัย และเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนรรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  ประกอบกับขครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทริภาพ จึงได้จัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่องขึ้น มีกา รแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช พ.ศ. 2532  ดังนี้   

(1) ส านักงานเลขานุการ  
(2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
(3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  
(4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม  
(5) ฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  
(6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา  
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับขครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการรวมฝ่ายที่หารายได้จากการฝึกอบรม 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย

บริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ให้บริหารงานเบ็ดเสร็จครบวงจรในฝ่าย ขดยจ าแนก
ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การภาครุรกิจเอกชน  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การ
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ภาครัฐ  และฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ ากลุ่มองค์การลักษณะพิเศษ  และมีการแต่งตั้งหัวหน้างานต่าง ๆ ภายใต้ขครงสร้างและ
อัตราก าลังที่ก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทริภาพและเกิดประสิทริผล 

ปัจจุบันส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับขครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 00422560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง 
การปรับขครงสร้างการบริหารงานภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 ให้บุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557 กลับไป
ปฏิบัติงานยังสังกัดฝ่ายเดิม  และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้คงด ารงต าแหน่งหัวหน้างานต่อไป   

ส าหรับขครงสร้างการบริหารงานภายในด้านการฝึกอบรม 3 ฝ่าย ให้รับผิดชอบตามขครงสร้างเดิม คือ 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รับผิดชอบการบริหารขครงการฝึกอบรม ขดยการจัดฝึกอบรมและประชาสัมพันร์หลักสูตรฝึกอบรมแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  หน่วยงาน

ต่าง ๆ  และให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการฝึกอบรม    
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม  มีภาระหน้าที่ในการให้บริการผลิตพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อศิลปกรรม  สื่อสิ่งพิมพ์  การจัดฝึกอบรมทางไกล และ

บริการขสตทัศนูปกรณ์ ตอบสนองพันรกิจการบริการทางวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของส านัก ศึกษาค้นคว้าให้ค าปรึกษาด้านเทคขนขลยีการฝึกอบรม 
ขดยสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิทริภาพ  

ฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม       
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม งานการตลาดและการจัดท าข้อเสนอ รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าขครงการ 
 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
    (1) การบริการ   
         1) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขครงการสัมฤทริบัตร  
ขครงการสัมฤทริบัตรบัณฑิตศึกษา และการให้บริการทางวิชาการรูปแบบอ่ืน เช่น ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และวิจัย 
         2) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม  ได้แก่  การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  ขครงการเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  กิจกรรมบริการทางวิชาการ
และนันทนาการด้านศิลปวัฒนรรรม การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนรรรม  และการจัดนิทรรศการ 
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    (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
         ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ พันรกิจ และค่านิยมองค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนรรรมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม 

2. พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สืบสานศิลปวัฒนรรรมไทยสู่สากล 

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

   
    (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
         ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 38 คน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ข้าราชการ (นับรวมผู้อ านวยการ) 1 22 23 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย - 8 8 
3. ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ - 2 2 
4. ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน (สังกัดกองกลาง) - 1 1 
5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 4 4 

รวม 1 37 38 



 
 

8 
 

 ข้าราชการ  23 คน 
(60.53 ) พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน (21.06 )

 ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน 1 คน (2.64 )

 ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 2 คน (5.27 )

 ลูกจ้างชั่วคราวรายดือน 4 คน (10.53 )

จ านวนบุคลากร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ าแนกตามประเภท

 
 

 
 
 

 ข้าราชการ      พนักงานมหาวิทยาลัย      ลูกจ้างประจ าเงินรายได้      ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน      ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

จ านวนบุคลากรรวมท้ังสิ้น  38 คน 



 
 

9 
 

 (4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช ว่าด้วย   
    การบริหารของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอริการบดีในการก ากับดูแลส านักและสถาบัน และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักและสถาบันในการบริหารงานส านักและสถาบันให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักและสถาบัน 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช ว่าด้วย  
    การบริหารขครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537 

ก าหนดวิรีการบริหารขครงการฝึกอบรมที่ เป็นขครงการเชิงเพ่ิมพูนรายได้ให้มหาวิทยาลัย       
ขดยก าหนดขครงสร้างของคณะกรรมการบริหารขครงการฝึกอบรม และอ านาจหน้าที่          
ของคณะกรรมการ  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช ว่าด้วย 
    ขครงการสัมฤทริบัตร พ.ศ. 2546 
 

ก าหนดนิยามของค าว่า “ขครงการสัมฤทริบัตร” การเรียนขครงการสัมฤทริบัตร และอ านาจ
หน้าที่ของอริการบดีในการก าหนดอัตราค่ารรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาประจ า 
ชุดวิชาและรายวิชา 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช ว่าด้วย  
    กองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2546 
 

ก าหนดนิยามของค าว่า “อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก” เงินทุนประเดิมและเงินอ่ืน ๆ     
ของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน ขครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนและวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การลงทุน การใช้เงิน
ผลประขยชน์ของกองทุน 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
    (1) โครงสร้างองค์กร   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย  ฝ่ายให้บริการที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่าย
พัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และ
ฝ่ายอุทยานการศึกษา และฝ่ายที่อ านวยการสนับสนุนด้านการบริหารและจัดการส านักงาน คือ ส านักงานเลขานุการ  มีการด าเนินการตามนขยบายภายใต้การก ากับดูแล
ของรองอริการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันรกิจสัมพันร์กับชุมชน และรองอริการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรมและอุทยานการศึกษา (เฉพาะ 
ฝ่ายอุทยานการศึกษา) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอริการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และพันรกิจสัมพันร์กับชุมชน 

 

อริการบดี 
 

รองอริการบดีฝ่ายวางแผน ท านบุ ารุง 
ศิลปวัฒนรรรมและอุทยานการศึกษา 

 

ผู้อ านวยการส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการกองทุนอุทยานการศึกษา 
  รัชมังคลาภิเษก 
- ที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาตอ่เนื่อง 
 

ส านักงานเลขานุการ 
- งานอ านวยการ 
- งานบริหารทัว่ไป 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
- งานรุรการ 

- งานขครงการสัมฤทรบิัตร 

- งานกิจกรรมวิชาการ 

  เพื่อสังคม 

- งานสื่อและนวัตกรรม 

  วิชาการเพือ่สังคม 
 

 

 

 

 
 

ฝ่ายวิเคราะหข์ครงการ 
และหลักสูตรการฝกึอบรม 

- งานรุรการ 
- งานวิเคราะหข์ครงการ 
- งานจัดท าขครงการ 
  และพัฒนาหลักสูตร 
- งานการตลาด 
- งานประเมินผล 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยี
การฝึกอบรม 

- งานรุรการ 
- งานสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
- งานฝึกอบรมทางไกล 
- งานสื่อศิลปกรรม 
- งานสื่อสิ่งพิมพ ์

 

 

 

 
 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
- งานรุรการ 
- งานประชาสัมพันร ์
- งานจัดท าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- งานฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป 
- งานฝึกอบรมหลักสูตร 
  ความรว่มมือ 

 

 

 

 
 

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
- งานรุรการ 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม 
- งานอุทยานการศึกษา 
- งานสื่อและนวัตกรรม 
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รายช่ือผู้บริหาร 
         ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง - รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี 

  (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2563) 
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 
  (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง ปัจจุบัน) 

รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันร์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 

เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางนันทภัค  อินทุยศ   
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม นางสาวฐิตารีย์  พัทรนันท์ศรี 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม นายหัสนัย  ริยาพันร์  
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นายอภิภู  รนการอรนลิน 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา นายรนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 
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    (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

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

1. ค่าลงทะเบียนเหมาะสม 
2. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอน่าสนใจ 
3. หลักสูตรมีคุณภาพตรงตาม 
   ความต้องการและน าไปใช้ได้จริง 
4. สถานที่และบรรยากาศดี 
5. การบริการประทับใจ 

ผู้บังคับบัญชา2 นายจ้าง สามารถน าความรู้ไปใช้
ประขยชน์ได ้

2. ขครงการสัมฤทริบัตร 1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. นักศึกษา มสร. 
3. นักเรียน2นักศึกษา 
   สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 

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

ผู้ปกครอง2 นายจ้าง 1. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
2. น าความรู้ไปใช้พัฒนา 
    การท างาน2 การเรียน 
 
 
 

3. การท านุบ ารุงศิลปะ 
   และวัฒนรรรม 

1. บุคลากร มสร. 
2. นักศึกษา มสร. 
3. ผู้สนใจทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 
   รับผิดชอบของศูนย์ 
   วิทยพัฒนา มสร.  
4. ผู้สนใจทั่วไป 

1. มีการบริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรม 
2. กิจกรรมมีความหลากหลาย 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอุทยาน 
   การศึกษา และการส่งเสริมท านุ 
   บ ารุงศิลปะและวัฒนรรรม 
 

ชุมชน2 ภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประขยชน์ได้ และหรือสรา้ง
สุนทรียศาสตร์ให้ชวีิต 
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บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
4. การบริการทางวิชาการ 
   รูปแบบอื่น  
   - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
     องค์กรและวิจัย 
 

1. หน่วยงานภาครัฐ2 
   หน่วยงานภาคเอกชน2 
   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
2. ผู้สนใจทั่วไป 

1. การให้บริการที่ดีและเน้น 
   การประชาสัมพันร์ให้ถึง 
   กลุ่มเป้าหมาย 
2. น าเสนอข้อมูลตรงกับสถานการณ์ 
    ปัจจุบัน และเพ่ิมจ านวนครั้งในการ 
    จัดกิจกรรมให้มากข้ึน 

ชุมชน2 ภาคีเครือข่าย 
 

กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประขยชน์ได้หรือเพ่ิมความรู ้
และสติปัญญา 

 
    (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

1.  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 1.  บริการอาหาร2 เครื่องดื่ม 
2.  บริการห้องประชุม 2ห้องพัก  

มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
 

2.  ส านักเทคขนขลยีการศึกษา 1.  บริการขสตทัศนูปกรณ ์
2.  ผลิตสื่อ 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพสื่อ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  ส านักพิมพ์ จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์  คุณภาพสิ่งพิมพ์ การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 
 

1.  หนังสือราชการ 
2.. ขทรศัพท์ 
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ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

4.  กองคลัง บริการเบิกจ่ายเงิน 
 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5. กองพัสดุ บริการจัดซื้อ2จัดจ้างพัสดุ -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
- ความถูกต้อง รวดเรว็ ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.  กองกลาง 1.  บริการยานพาหนะ 
2.  บริการจัดสถานที ่

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว  ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7.  ส านักคอมพิวเตอร ์ บริการห้องคอมพิวเตอร ์
เพ่ือการฝึกอบรม 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพของอุปกรณ์ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

8.  ส านักทะเบียนและวดัผล 1. ข้อมูลผู้เรยีนขครงการสัมฤทริบตัร 
2. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาขครงการ 
    สัมฤทริบัตร 

มาตรฐานการให้บริการผูเ้รียน 
ขครงการสัมฤทริบัตร 

การแจ้งข้อมูลการให้บริการ2 
การเปลีย่นแปลงข้อมูล 

1. หนังสือราชการ 
2. ขทรศัพท์ 
3. อีเมล ์
4. สื่อขซเชียล 

9.  หน่วยงานเครือข่าย 1.  บริการสถานที่จัดกิจกรรม 
2.  บริการจัดการแสดง 
    ด้านศิลปวฒันรรรมต่าง ๆ   

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 
   อย่างเหมาะสม 

1. การแจ้งข้อมูลการใชบ้ริการ2  
   การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า  
   และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  อีเมล ์
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ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

3.  จัดวิทยากร2เจ้าหน้าที่ร่วม 
     ปฏิบัติงาน 

2. การเผยแพร่ชื่อเสยีง 
    ของหนว่ยงาน 

10.  สาขาวชิา 12 สาขา 1. พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 
2. ชุดวชิาที่เปิดสอนในขครงการ 
    สัมฤทริบัตร 

- ขครงการฝึกอบรม 
- ขครงการสัมฤทริบัตร 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ2  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  ขทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
    (1) ล าดับในการแข่งขัน 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่งขัน ประเดน็การแข่งขัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.1 การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยรรรมศาสตร์ 1. ค่าลงทะเบียน 

2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. วิรีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. วิทยากร 
 
 

1.2 ขครงการสัมฤทริบัตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร2สาขาวิชาที่เปิดสอน 
3. วิรีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร2สาขาวิชาที่เปิดสอน 
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    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

พันธกิจ ปัจจัยแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสถานะการแข่งขัน ผลกระทบต่อโอกาสสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

 ปัจจัยภายใน   
1. ฝึกอบรม 
   - การฝึกอบรม 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช ว่า
ด้วย การบริหารขครงการฝึกอบรมที่มี
ลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537 

 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   
ฝึกอบรม 
  

 
การร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
จัดฝึกอบรม 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ 
   - ขครงการสัมฤทริบัตร          

  
การแยกส่วนความรับผิดชอบของขครงการ 
 

 
การให้บริการแก่ผู้เรียนยังไม่มี 
ความเบ็ดเสร็จ 

 
การร่วมมือกันของหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย  
- ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- สาขาวิชา 

 ปัจจัยภายนอก มสธ.   
1. ฝึกอบรม 
   - การฝึกอบรม 

 
ขครงการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา 
อ่ืน ๆ  

 
- ค่าลงทะเบียน 
- ขีดความสามารถและความคล่องตัว 
  ในการจัดฝึกอบรม 
 

 
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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พันธกิจ ปัจจัยแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสถานะการแข่งขัน ผลกระทบต่อโอกาสสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ 
   - ขครงการสัมฤทริบัตร          

 
ขครงการ pre-degree  
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายกัน 
ผู้บริขภคมีทางเลือกมากขึ้น 

 
การบริการแก่ผู้เรียนให้เป็นที่ประทับใจ 

 
    (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ประเภทการแข่งขัน / 
 เทียบเคียง 

การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ข้อจ ากัด 
ในการได้ข้อมูล ประเด็น คู่แข่งขัน แหล่งข้อมูล 

เชิงแข่งขัน 
ประเด็น คู่เทียบเคียง แหล่งข้อมูล 

เชิงเทียบเคียง 
1. การฝึกอบรม 1. ค่าลงทะเบียน 

2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. การให้บริการ 

มหาวิทยาลัย 
รรรมศาสตร์ 

เว็บไซต ์ 1. คา่ลงทะเบียน 
2. เนื้อหาหลักสูตร 
3. วิทยากร 
4. การให้บริการ 
 

มหาวิทยาลัย 
รรรมศาสตร์ 

เว็บไซต ์ - 

2. ขครงการสัมฤทริบัตร 1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร2 
   วิชาที่เปิดสอน 
3. การให้บริการ 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มือ 
นักศึกษา 
- เว็บไซต ์

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร2 
   วิชาที่เปิดสอน 
3. การให้บริการ 
 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มือ 
นักศึกษา 
- เว็บไซต ์

- 



 
 

18 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
     1. การฝึกอบรม 
 
 

 
1. การเพ่ิมจ านวนผู้อบรม 
2. การเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. คุณภาพการให้บริการ 
 

 
การจัดฝึกอบรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
 

     2. ขครงการสัมฤทริบัตร 1. การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน 
2. การเพ่ิมชุดวิชาให้เลือกเรียน 
3. คุณภาพการให้บริการ 

1. การรับสมัครผู้เรียนขดยไม่จ ากัดวัยและวุฒิการศึกษา 
2. การมีสนามสอบทั่วประเทศ 

ด้านการปฏิบัติการ 1. การสื่อสารและประสานงานภายในทั้งแนวดิ่งและ   
    แนวราบ 
2. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทริภาพ 

ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 1. การคัดสรรและร ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
    ความสามารถสูง 
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ 
    ที่ส านักต้องการ 

1. วัฒนรรรมการท างานเป็นทีม 
2. บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร การท าให้ส านักเป็นทางเลือกแรกของกลุ่มเป้าหมาย เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ กิจกรรม 

กระบวนการประเมินผล 1. PDCA - Plan Do Check  Act เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ กิจกรรมของส านัก 
2. QA - Quality Assurance ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประกัน  
   คุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัย 
3. PA - Performance Agreement ส านักจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับรองอริการบดี  
   ขดยมีการวัดตามแบบ BSC 
4. RM – Risk Management ส านักด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระบบ  
   COSO ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร ส านักใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM - Knowledge Management) ตามระบบของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 

 
ตารางท่ี 1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรน าวิสัยทัศน์และพันรกิจหลักของหน่วยงานใน
เรื่องการฝึกอบรมมาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ว่าในการ
ฝึกอบรมอย่างไรจึงจะน าไปสู่ค่านิยมขององค์กร คือ 
การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีการจัดการอย่างมืออาชีพ 
และเกิดการประทับใจในการให้บริการกับผู้รับการ
อบรมและอยากกลับไปใช้บริการอีก อันจะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ตามพันรกิจหลักใน
การสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตร   
การฝึกอบรม 
ผลการด าเนินงาน :        
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา  
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระบวนการจัดท า
ข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกระบวนการหลัก
ด้ าน ก ารฝึ ก อบ รม  ใน ก ารส ร้ า งร าย ได้ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับ
การว่าจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

กันยายน 2563 สศต. 1 รายงานการประชุมผู้บริหาร
ส านั ก ก า รศึ ก ษ าต่ อ เนื่ อ ง  ค รั้ ง ที่ 
122563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
วาระท่ี 4.6 
สศต. 2 รายงานการประชุมผู้บริหาร
ส านั ก ก า รศึ ก ษ าต่ อ เนื่ อ ง  ค รั้ ง ที่ 
222563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันร์ 2563 
วาระท่ี 3.2 
สศต. 3 การปรับปรุงกระบวนงาน การ
จัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ส านัก
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เนื่ อ ง  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 

ให้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การน าค่านิยมสู่วัฒนรรรม
องค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value Go to 
Success of Organization) จ านวน 10 รุ่น  ขดยมี
ก าหนดการจัดฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 สศต. 4 ร่างข้อเสนอขครงการ การน า
ค่านิยมสู่วัฒนรรรมองค์กรเพ่ือสร้าง
ค ว าม ส า เร็ จ  (Core Value Go to 
Success of Organization) (ส า นั ก 
งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)     

 
หมายเหตุ  - ให้น าผลประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีได้คะแนน เท่ากับ 0-1 มารายงาน หรืออาจน าข้อเสนอแนะที่มีนัยส าคัญมาก าหนดขครงการ2กิจกรรม  
                เพ่ือใช้พัฒนาหน่วยงานตามความเหมาะสม 
    - ในกรณีที่สามารถด าเนินการพัฒนา2ปรับปรุงได้ตาม “ขครงการ2กิจกรรมเพ่ือพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ ขปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 
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ส่วนที่  3 
การประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2562 (กันยายน 2562 - สิงหาคม 
2563) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของ
หน่วยงาน ซึ่งมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2562   มีดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 1 การน าองค์การ  
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ในการก าหนด

วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงาน และการปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารหน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว  (EdPEx 1.1ก(1)) 

 
 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ของส านัก ในการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 
322563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวน
การจัดท าแผนยุทรศาสตร์ของส านัก ขดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 
     1. ก าหนดจัดขครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผน
ยุทรศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 
4 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง และช่วงที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2563 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันรกิจ ค่านิยมองค์กร 
และจัดท าแผนยุทรศาสตร์ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ 

สศต. 1-1(1) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  3/2563 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 1.1  

สศต. 1-1(2) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)2397 ลงวันที่ 
2 6  กุ ม ภ า พั น ร์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ข อ ส่ ง
แผนปฏิบัติการ2ขครงการการขอรับกองทุน 
มสร.12 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงานและการปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารหน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว  (EdPEx 1.1ก(1)) 
(ต่อ) 

 

ระบาดของขรคติดเชื้อไวรัสขคขรนา 2019 หรือขรคขควิด 19 จึงท าให้
ส านักต้องยกเลิกการจัดสัมมนา และในการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่  622563 (นัดพิ เศษ) เมื่ อวันที่  21 
พฤษภาคม 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนยุทรศาสตร์ ส านัก
การศกึษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) วิสัยทัศน์ พันรกิจ 
และค่านิยมของหน่วยงาน แต่เนื่องจากส านักอยู่ระหว่างการปรับ
ขครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็น ส านักการศึกษาตลอดชีวิต 
ตามนขยบายคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงได้มีมติ
ให้ยึดถือวิสัยทัศน์ พันรกิจ และค่านิยมเดิมของส านักไปพรางก่อน 
จนกว่าการปรับขครงสร้างส านักการศึกษาตลอดชีวิตจะแล้วเสร็จ  
ดังนี้ 
     วิสัยทัศน์  (Vision) 
     “องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ศิลปวัฒนรรรม อย่างยั่งยืน” 
     พันธกิจ  (Mission) 
     - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม 
     - พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     - สืบสานศิลปวัฒนรรรมไทย 
 

สศต. 1-1(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  4/2563 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 วาระท่ี 1.3  

สศต. 1-1(4) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง  ค รั้ งที่  5/2563 เมื่ อ วั น ที่  1 2 
พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 3.1  

สศต. 1-1(5) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  6/2563 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 4.2  

สศต. 1-1(6) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)2ว 808 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง วิสัยทัศน์ พันรกิจ 
และค่านิยมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงานและการปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารหน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว  (EdPEx 1.1ก(1)) 
(ต่อ) 

 

     ค่านิยมองค์กร  (Core Value) 
     - คุณภาพ  (Quality) หมายถึง การด าเนินงานของส านักมี
ประสิทริภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
     - ประทับใจ (Impression) หมายถึง บุคลากรส านักมีใจในการ
ให้บริการ (Service Mind) การให้บริการที่ประทับใจเหนือความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 
     - มืออาชีพ (Professional) หมายถึง บุคลากรของส านักมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ท า ท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
     2. ให้จัดท าหนังสือเวียนแจ้งวิสัยทัศน์ พันรกิจ และค่านิยมของ
หน่วยงาน ตามมติที่ประชุมผู้บริหารไปยังบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งปิดประกาศให้รับทราบขดยทั่วกัน 
     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารหน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมของ
ส านัก ขดยการรับมอบนขยบายที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับพันรกิจของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่องตามแผนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เช่น 
ขครงการจัดตั้งส านักการศึกษาตลอดชีวิต ขครงการการจัดการเรียน
การสอนแบบขมดูล (Modular curriculum) และขครงการพัฒนา
ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม ขดยผู้อ านวยการส านักการศึกษา
ต่อเนื่องไดม้ีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง และเร่งรัด 

สศต. 1-1(7) 
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ2คณ ะอนุ 
กรรมการ2คณะท างาน เกี่ยวกับ Modular 

สศต. 1-1(8) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานระบบกลไกบริการ
วิชาการสู่สังคม 

สศต. 1-1(9) 
มติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย  ครั้ งที่ 
722563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
การปรับขครงสร้างองค์กร2ขครงสร้างการ
บริหาร ส านักการศึกษาตลอดชีวิต 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงานและการปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารหน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว  (EdPEx 1.1ก(1)) 
(ต่อ) 

ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อ
คณ ะกรรมการต่าง  ๆ  เพ่ือให้ การด าเนิ นงานเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทริภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

 

2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงานแสดงถึง
ความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
ถูกกฎหมายและมีจริยรรรม (EdPEx 1.1ก(2))  

 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการบริหารงานที่แสดง
ถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ด้านส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม และด้านการพัฒนา
องค์กร ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติที่ส าคัญต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ขดยยึดประขยชน์ของส านักและ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง ตลอดจนมีการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช ว่าด้วยการด าเนินงานของ
ส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 ครอบคลุมด้านการวางแผน ด้านการ
บริหารงาน  ด้ านทรัพยากรบุคคล และด้ านท รัพยากรและ
งบประมาณ  อาท ิ
     1. ด้านการวางแผน มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี มีการด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้  ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ 

สศต. 1-2(1) 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

สศต. 1-2(2) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  

สศต. 1-2(3) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  

สศต. 1-2(4) 
ประกาศส านักการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง 
รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจ าเงินรายได้ที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงานแสดงถึง
ความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
ถูกกฎหมายและมีจริยรรรม (EdPEx 1.1ก(2)) 
(ต่อ)  

 

ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่องและตามระบบของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
     2. ด้านการบริหารงาน มีการก าหนดกลยุทร์และวิรีปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าวินิจฉัยสั่งการ ปรับปรุง
แก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านัก รวมทั้งเข้าชี้แจง
ข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะในที่
ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง คณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
     3. ด้านบริหารงานบุคคล  
         1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การประเมิน
เป็นไปอย่างมีประสิทริภาพ มีการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ดีมาก ให้ทราบขดยทั่วกัน และเปิดขอกาส
ให้บุคลากรสามารถร้องเรียนไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด   
         2) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง เพ่ือให้เกิดความเป็น
รรรมต่อผู้ รับการประเมิน และเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

สศต. 1-2(5) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบั ติ งาน เพ่ือต่อสัญญาจ้ างพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

สศต. 1-2(6) 
ตัวอย่างรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

สศต. 1-2(7) 
ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัด
ฝึกอบรม สศต. ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 
2563  

สศต. 1-2(8) 
ค าสั่ ง มสร.ที่  391122560 ลงวันที่  27 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน 
และผู้ จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
ปฏิบัติราชการแทนอริการบดี  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงานแสดงถึง
ความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
ถูกกฎหมายและมีจริยรรรม (EdPEx 1.1ก
(2)) (ต่อ)  

 

     4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทางพัสดุและการเงิน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้างพัสดุ วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท ขดยวิรีตกลงราคา ตามค าสั่ง มสร. ที่ 391122560 
เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ปฏิบัติราชการแทนอริการบดี ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้น ตลอดจนมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เกิดประสิทริภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่แสดงออก
ถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมด้านจริยรรรม ดังนี้ 
     1) ปฏิบัติงานขดยยึดหลักความขปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประขยชน์แก่บุคลากรอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการประชุม เอกสาร
เวียนแจ้ง และการรายงานการใช้จ่ายเงินของส านักต่อที่ประชุม
ผู้บริหารให้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

สศต. 1-2(9) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 1122562 
เรื่อง มอบอ านวจให้รองผู้อ านวยการส านัก
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านัก  

สศต. 1-2(10) 
ราย งาน ก ารป ระชุ ม บุ ค ล าก รส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 622562 เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2563 วาระท่ี 4.1  

สศต. 1-2(11) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2563 วาระท่ี 4.1 และ 4.2  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงานแสดงถึง
ความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
ถูกกฎหมายและมีจริยรรรม (EdPEx 1.1ก(2)) 
(ต่อ)  

 

     2) การกระจายอ านาจการบริหารงานและการตัดสินใจ ให้รอง
ผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าฝ่าย การมอบหมายอ านาจการ
ท างานให้แก่คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ด้วยการมีค าสั่ง
แต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ในการท างานไว้อย่างชัดเจน ขดย
ผู้อ านวยการส านักจะท าหน้าที่เป็นประรานในการให้ค าปรึกษา
แนะน า 
     3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น 
การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา2อุปสรรค หรือประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักและมหาวิทยาลัย  เช่น การ
เลือกผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณาจารย์เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการเสนอชื่ อบุ คคลที่ สมควรด ารงต าแหน่ งนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้ บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวในเรื่องดังต่อไปนี้ (EdPEx 1.1ก(3))  

     สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันรกิจ มี
การปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพร์ที่
ขดดเด่นเหนือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเกิดการ
เรียนรู้ในระดับหน่วยงานและท าให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ด้วย 

     สร้างวัฒนรรรมการท างานของบุคลากรที่
ท าให้ผู้รับ บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความ
ผูกพันกับหน่วยงาน 

    สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม  
    มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน  
 
 
 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการด าเนินการเพ่ือท า
ให้ส านักประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
     1. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ มีการปรับปรุง
ผลการด าเนินการ มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นเหนือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้ง
เกิดการเรียนรู้ในระดับหน่วยงานและท าให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ด้วย 
        1) สนับสนุนให้บุคลากรส านักได้ศึกษาดูงาน เรื่อง พันรกิจ
สัมพันร์มหาวิทยาลัยกับสังคม การฝึกอบรม และการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคขนขลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ในการท างานตามภารกิจ 
        2) จัดขครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตลาด
ดิจิทัล Digital Marketing เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และ วันที่ 
14 กันยายน 2563 ขดยเชิญ ผศ.ภญ.ดร.อขณทัย งามวิชัยกิจ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ในการท าตลาดด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส านัก ขดยใช้สื่อ
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือด าเนินงาน ท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้  และมี
ทักษะการตลาดดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และน า
ความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สศต. 1-3(1) 
รายงานผลการศึกษาดูงาน เรื่อง พันรกิจ
สัมพันร์มหาวิทยาลัยกับสังคม การฝึกอบรม 
และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 8-9 มกราคม 2563 

สศต. 1-3(2) 
ขครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การตลาดดิจิทัล Digital Marketing เมื่อ
วันที่ 3 และ 14 กันยายน 2563 

สศต. 1-3(3) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 1722562 
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 2562  

สศต. 1-3(4) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 222563 
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ขครงการ
ท าบุญ เวียนเทียน ฟังรรรม วันมาฆบูชา 
ประจ าปี 2563  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวในเรื่องดังต่อไปนี้ (EdPEx 1.1ก(3)) 
(ต่อ)  

     สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันรกิจ มี
การปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพร์ที่
ขดดเด่นเหนือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเกิดการ
เรียนรู้ในระดับหน่วยงานและท าให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ด้วย 

     สร้างวัฒนรรรมการท างานของบุคลากรที่
ท าให้ผู้รับ บริการได้รับประสบการณ์ท่ีดีอย่าง
สม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความ
ผูกพันกับหน่วยงาน 

    สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม  
    มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน  

       3) การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
ขดยการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
     2. สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ ท าให้ผู้รับ 
บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการมีความผูกพันกับหน่วยงาน 
        ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง สร้างวัฒนรรรมการ
ท างานเป็นทีม ขดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมเป็น
คณะท างานขครงการ2กิจกรรมต่าง ๆ ของส านัก เช่น คณะท างาน
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 คณะท างานขครงการท าบุญ 
เวียนเทียน ฟังรรรม วันมาฆบูชา ประจ าปี 2563 เป็นต้น ขดย
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่องท าหน้าที่เป็นประรานคอยให้
ค าปรึกษาแนะน า ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตลอดจนรับฟัง
ปัญหาที่ เกิดการท างานเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ขดยให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

สศต. 1-3(5) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  2 22563 เมื่ อ วันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 1.5  

สศต. 1-3(6) 
Facebook : PRoce Stou 

สศต. 1-3(7) 
Facebook : ฝ่ายอุทยานการศึกษา มสร. 

สศต. 1-3(8) 
ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งรักษาราชการแทน  

สศต. 1-3(9) 
ราย งาน ก ารป ระชุ ม บุ ค ล าก รส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 522562 เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2562 วาระท่ี 1.2, 1.3, 1.6  

สศต. 1-3(10) 
ราย งาน ก ารป ระชุ ม บุ ค ล าก รส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 722562 เมื่อวันที่ 
11 รันวาคม 2562 วาระท่ี 1.1, 1.4  
 

 

https://th-th.facebook.com/pg/pagePRocestou/posts/
https://www.facebook.com/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98-431639497004105/
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้ บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวในเรื่องดังต่อไปนี้ (EdPEx 1.1ก(3)) 
(ต่อ)  

     สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันรกิจ มี
การปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพร์ที่
ขดดเด่นเหนือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเกิดการ
เรียนรู้ในระดับหน่วยงานและท าให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ด้วย 

     สร้างวัฒนรรรมการท างานของบุคลากรที่
ท าให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความ
ผูกพันกับหน่วยงาน 

    สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม  
    มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน  

     3. สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม  
         ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line และ 
Youtube ในการด าเนินงานตามภารกิจของส านัก ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม 
     4. มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน 
         4.1 ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง จัดขครงสร้างการ
บริหารงานของส านักให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสายการ
บังคับบัญชา มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีขอกาสพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อม
ขึ้นสู่การเป็นผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนเลขานุการส านัก2หัวหน้าฝ่าย ในกรณีที่เลขานุการ
ส านักและหัวหน้าฝ่ายต้องไปปฏิบัติราชการ ลาป่วย ลาพักผ่อน 
หรือติดภารกิจอ่ืนใดที่ไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้  
         4.2 ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้จัดท าผลงาน
เพ่ือขอรับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และพัฒนาไปสู่ผู้น า
ในอนาคตของส านัก 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่ วทั้ งหน่วยงาน 
(EdPEx 1.1ข(1)) 

 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีวิรีการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรของส านัก  ดังนี้ 
     1. การประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น ก าหนดนขยบายการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงาน 
     2. การประชุมบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบ
นขยบายการด าเนินงาน การแจ้งมติส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักจากที่
ประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
     3. การเปิดขอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานต่าง ๆ 
ของส านัก ร่วมแสดงความคิดเห็น ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
วางแผนปรับปรุงงาน ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น คณะท างานปฏิบัติหน้าที่งานลอย
กระทง คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ขครงการท าบุญ เวียนเทียน วัน
ส าคัญทางศาสนา เป็นต้น  
     4. การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส านักได้อย่างมีประสิทริภาพ 

สศต. 1-4(1) 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

สศต. 1-4(2) 
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

สศต. 1-4(3) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 1722562 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้ าที่ งานประเพณี ลอยกระทง 
ประจ าปี 2562  

สศต. 1-4(4) 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 222563 
ลงวันที่  22  มกราคม  2563  เรื่ อ ง  ให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ขครงการท าบุญ เวียน
เทียน ฟังรรรม วันมาฆบูชา ประจ าปี 2562  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่ วทั้ งหน่วยงาน 
(EdPEx 1.1ข(1)) (ต่อ) 

 

     5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทั้งข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยจัดท าผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ขดยเชิญผู้มี
ประสบการณ์ในการเขียนผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     6. การเปิดขอกาสให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการสัมมนา2ศึกษาดู
งาน เรื่อง พันรกิจสัมพันร์มหาวิทยาลัยกับสังคม การฝึกอบรม และ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563        
ณ มหาวิทยาลัยเทคขนขลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
     7. การจัดสวัสดิการส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือ
บุคลากร การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดีขอกาสต่าง ๆ 
การจัดเลี้ยงปีใหม่ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เพ่ือสร้างความ
รักความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
     8. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งกลุ่มไลน์ผู้บริหาร และกลุ่ม
ไลน์บุคลากรส านัก เพ่ือรับทราบความเป็นไปในส านัก สภาพปัญหา 
การแก้ไข การสั่งการเรื่องเร่งด่วน ท าให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกันอย่างทั่วถึง การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนการ
อวยพรให้กับบุคลากรเนื่องในขอกาสวันส าคัญต่าง ๆ  

สศต. 1-4(5) 
สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนา (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง) 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 
2563  

สศต. 1-4(6) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 522562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 วาระท่ี 1.6  

สศต. 1-4(7) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)22810 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุญาตบุคลากร
ในสังกัด  

สศต. 1-4(8) 
รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  7 22562 เมื่ อวันที่  11 
รันวาคม 2562 วาระท่ี 1.4  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่ วทั้ งหน่วยงาน 
(EdPEx 1.1ข(1)) (ต่อ) 

 

 สศต. 1-4(9) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)23219 ลงวันที่ 
12 รันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติ ให้
บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน  

สศต. 1-4(10) 
ระเบียบส านักการศึกษาต่อเนื่อง ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การบริหารเงินสวัสดิการบุคลากร
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2563  

5.  ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันรกิจของ
หน่วยงาน (EdPEx 1.1ข(2)) 

 
     

 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ก าหนดให้ทุกฝ่ายจัดท า
แผนงาน2ขครงการ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ
แผนงาน2ขครงการ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ท างาน  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปรรรม พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการติดตามงานพร้อมระบุปัญหา2อุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการท างาน สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอรองอริการบดีที่
ก ากับดูแลให้ทราบสถานการณ์การท างานของส านัก เพ่ือควบคุม 
ก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้
ส านักสามารถด าเนินงานให้บรรลุพันรกิจของหน่วยงาน  

สศต. 1-5(1) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

สศต. 1-5(2) 
ค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่ อง (ลงนามกับรองอริการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและพันรกิจสัมพันร์กับ
ชุมชน) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันรกิจของ
หน่วยงาน (EdPEx 1.1ข(2)) (ต่อ) 

 
     

 

 สศต. 1-5(3) 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง (ลงนามกับรองอริการบดีฝ่าย
วางแผน  วิ จั ย  น วั ตก รรม  ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนรรรมและอุทยานการศึกษา) 

สศต. 1-5(4) 
ลงน ามค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าช การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน
เลขานุการ  

สศต. 1-5(5) 
ลงน ามค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าช การ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่าย
บริการเผยแพร่ทางไกล  

สศต. 1-5(6) 
ลงน ามค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าช การ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ

มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันรกิจของ
หน่วยงาน (EdPEx 1.1ข(2)) (ต่อ) 

 
     

 

 สศต. 1-5(7) 
ลงน ามค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าช การ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ าย
พัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม  

สศต. 1-5(8) 
ลงน ามค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าช การ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่าย
วิ เค ราะห์ ขค รงการและหลั กสู ต รการ
ฝึกอบรม  

สศต. 1-5(9) 
ลงน ามค ารับ รองการป ฏิ บั ติ ร าช การ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่าย
อุทยานการศึกษา  

สศต. 1-5(10) 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วาระรายงานการเงิน 
 

 



 
 

38 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันรกิจของ
หน่วยงาน (EdPEx 1.1ข(2)) (ต่อ) 

 
     

 

 สศต. 1-5(11) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 722563 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2563 วาระที่ 1.1 รายงาน
การเงิน  

สศต. 1-5(12) 
ตัวอย่างสรุปรายรับในการจัดฝึกอบรม
ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 เสนอรอง
อริการบดีที่ก ากับดูแล 

 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน   (ไม่มีการประเมิน)  
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

  
เกณฑ์การประเมิน 

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

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการพัฒนาแผนยุทรศาสตร์จากผลการ

วิเคราะห์2ทบทวน SWOTและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ขดย
เชื่อมขยง2สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทร์
ของมหาวิทยาลัย  ทั้ งนี้  การพัฒนาแผน
ยุทรศาสตร์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
ในการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 322563 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563 มีมติเห็นชอบให้จัดขครงการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทรศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มสร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) จ านวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 
วันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง และช่วงที่ 2 วันที่ 23–24 เมษายน 2563 ณ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือจัดท าแผนยุทรศาสตร์ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561 -2565) และทบทวน SWOT 
วิสัยทัศน์ พันรกิจ และค่านิยมองค์กร แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ ์ 

สศต. 2-1(1) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  3/2563 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 1.1  

สศต. 2-1(2) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)2397 ลงวันที่ 
2 6  กุ ม ภ า พั น ร์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ข อ ส่ ง
แผนปฏิบัติการ2ขครงการการขอรับกองทุน 
มสร.12 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการพัฒนาแผนยุทรศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์2ทบทวน SWOTและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ขดย
เชื่อมขยง2สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทร์
ของมหาวิทยาลัย  ทั้ งนี้  การพัฒนาแผน
ยุทรศาสตร์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน (ต่อ) 

การแพร่ระบาดของขรคติดเชื้อไวรัสขคขรนา 2019 หรือขควิด 19 ท า
ให้ส านักต้องยกเลิกการจัดสัมมนา และในการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่  622563 (นัดพิ เศษ) เมื่ อวันที่  21 
พฤษภาคม 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนยุทรศาสตร์ ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) วิสัยทัศน์ พันรกิจ 
และค่านิยมของหน่วยงาน แต่เนื่องจากส านักอยู่ระหว่างการปรับ
ขครงสร้างส านักการศึกษาตลอดชีวิต ตามนขยบายคณะกรรมการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ยึดถือวิสัยทัศน์ พันรกิจ 
และค่านิยมเดิมของส านักไปพรางก่อน จนกว่าการปรับขครงสร้าง
ส านักการศึกษาตลอดชีวิตจะแล้วเสร็จ  ส านักจึงได้ท าหนังสือเวียน
แจ้งวิสัยทัศน์ พันรกิจ และค่านิยมของหน่วยงาน ตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารไปยังบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมทั้ งปิด
ประกาศให้รับทราบขดยทั่วกัน 
 

สศต. 2-1(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 622563 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 4.2   

สศต. 2-1(4) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)2ว 808 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง วิสัยทัศน์ พันรกิจ 
และค่านิยมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการแปลงแผนยุทรศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ค รบตามพั นรกิ จของ
หน่ วยงาน   ขดยก าหนดตั วบ่ งชี้ และค่ า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทรศาสตร์ของ
หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย2งานหรือ
ระดับบุคลากร  

     1. ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการจัดท าแผนปฎิบัติราชการ
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับพันรกิจของ
ส านักที่มุ่งเน้นการด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน ขดยแบ่งเป็น
ด้าน ดังนี้ 
     ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ 
     1) ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทริบัตร  
     ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ 
     2) ง 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  
     3) ง 2.2.1 ผลผลิตการส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนรรรม  
     ด้านการพัฒนาองค์กร  ได้แก่ 
     4) จ 1.4.1 ผลผลิตการฝึกอบรม สศต. 
     5) พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป  สศต. 
     การก าหนดตัวชี้ วัด ตัวบ่ งชี้และค่าเป้ าหมายเป็นไปตาม
ยุทรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
     2. ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีกระบวนการจัดท าแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
         2.1 คณ ะท างานด้านการวางแผนเชิ งกลยุทร์  ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผน
ปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขดยประราน
คณะท างาน (ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง) ได้ชี้แจง  

สศต. 2-2(1) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

สศต. 2-2(2) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทร์ ครั้งที่  122562 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 วาระท่ี 4.2  

สศต. 2-2(3) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทร์ ครั้งที่  222562 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 วาระท่ี 3.1 

สศต. 2-2(4) 
หนังสือที่ ศร 0522.08(01)2898 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติ
ราชการและค าของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการแปลงแผนยุทรศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ค รบตามพั นรกิ จของ
หน่ วยงาน   ขดยก าหนดตั วบ่ งชี้ และค่ า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทรศาสตร์ของ
หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย2งานหรือ
ระดับบุคลากร (ต่อ) 

นขยบาย ขั้นตอน และแนวทางการจัดท าแผนปฎิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 ของมหาวิทยาลั ย ให้ กับ
คณะท างาน (หั วหน้ าฝ่าย) ทราบและมอบหมายให้ทุกฝ่ าย
ด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและน ามา
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
         2.2 ทุกฝ่ายด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขดยการก าหนดตัวชี้ วัดและค่า
เป้าหมายภายใต้ผลผลิตและภารกิจพ้ืนฐาน รวมถึงนขยบายการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
         2.3 ส านักงานเลขานุการประสานและรวบรวม (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอที่ประชุม
คณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
         2.4 ที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทร์ ครั้งที่ 
222562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สศต. 2-2(5) 
หนังสือที่ ศร 0522.08(01)2892 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติ
ราชการและค าของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2563 (เฉพาะฝ่ าย
อุทยานการศึกษา) 

สศต. 2-2(6) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  222563 เมื่ อวันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 1.4  

สศต. 2-2(7) 
ตัวอย่างเอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับฝ่าย (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  มีการแปลงแผนยุทรศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีครบตามพันรกิจของหน่วยงาน  ขดย
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผน
ยุทรศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย2งานหรือ
ระดับบุคลากร (ต่อ) 

         2.5 ส านักงานเลขานุการรวบรวมแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทร์ และน าเสนอรอง
อริการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันรกิจสัมพันร์กับชุมชน และ
รองอริการบดีฝ่ ายวางแผน วิจั ย  นวัตกรรม  ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนรรรมและอุทยานการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนจัดส่งให้กองแผนงาน 
     3. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ลงสู่การปฏิบัติงานระดับฝ่ายและระดับบุคลากร  ดังนี้ 
         3.1 การประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 
222563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันร์ 2563 ได้แจ้งทราบค ารับรอง
การปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
หน่วยงาน 
          3.2 การลงนามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับฝ่าย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันร์ 
2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และ2หรือท่ีประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายขครงการ2
กิจกรรม ทั้งที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า จ านวน 5 ผลผลิต  
ดังนี้ 
     1. ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทริบัตร 
     2. ง 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลา
ภิเษก 
     3. ง 2.2.1 ผลผลิตการส่งเสริม ท านุบ ารุง ศิลปะและ
ศิลปวัฒนรรรม 
     4. จ 1.4.1 ผลผลิตการฝึกอบรม สศต. 
     5. พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป สศต. 
      มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางที่ส านัก
และมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
      1. รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ขดยได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องแจ้งทราบ 
      2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังฝ่ายต่างๆ เป็นประจ าทุก 

สศต. 2-3(1) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

สศต. 2-3(2) 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

สศต. 2-3(3) 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (วาระรายงานการเงิน) 

สศต. 2-3(4) 
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้บริหาร
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 722563 
เมื่ อวันที่  16 มิถุนายน 2563 วาระ
รายงานการเงิน 

สศต. 2-3(5) 
ตั ว อ ย่ า งห นั ง สื อ ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าเดือน  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และ2หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
(ต่อ) 

สิ้นเดือน ขดยส านักงานเลขานุการจัดท าบันทึกแจ้งทุกฝ่ายให้
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน ขดยฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
กิจกรรมผ่านทาง One Drive  
     3. ส านักงานเลขานุการรวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละ
ฝ่ายเพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน (ระบบ AE) ของมหาวิทยาลัย 
     4. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ขดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงาน 
 

สศต. 2-3(6) 
หนังสือที่ อว 0602.01(03)21562 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การบันทึก
ข้อมูลแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . 2 5 6 3  ร ะ ดั บ
หน่วยงานลงในระบบ 3 มิติ (AE) 

สศต. 2-3(7) 
รายงานการประชุมผู้ บ ริหารส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 422563 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 วาระท่ี 1.1 

สศต. 2-3(8) 
หนังสือที่  อว 0602.01(03)2ว 20 ลง
วั น ที่  1 9  กุ ม ภ าพั น ร์  2 5 63  เรื่ อ ง 
ก าหนดการรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (รอบ 6 เดือน)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และ2หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
(ต่อ) 

     5. การติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
ระบบ  e – Performance ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน และน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีด้วยวาจาต่ออริการบดี รองอริการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและพันรกิจสัมพันร์กับชุมชน และรองอริการบดีฝ่าย
วางแผน วิจัย นวัตกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรมและอุทยาน
การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
        ค รั้ ง ที่  1  ร อ บ  6  เดื อ น  ร า ย ง า น ใน ร ะ บ บ  e - 
Performance แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และร่วมรับ
ฟังการรายงานและข้อเสนอแนะด้วยวาจาต่ออริการบดีและรอง
อริการบดีที่ก ากับดูแลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
       ค รั้ ง ที่  2   ร อ บ  1 2  เดื อ น  ร าย งาน ใน ระบ บ  e - 
Performance แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และร่วม
รับฟังการรายงานและข้อเสนอแนะด้วยวาจาต่ออริการบดีและ
รองอริการบดีที่ก ากับดูแลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 

สศต. 2-3(9) 
หนังสือที่  อว 0602.01(03)2ว 88 ลง
วันที่  24 สิ งหาคม 2563 เรื่อง แจ้ง
เ ป ลี่ ย น ก า ห น ด ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . 2 5 6 3  ร ะ ดั บ
หน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)   

สศต. 2-3(10) 
รายงานการปฏิบั ติ ราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 บนระบบ e-
Performance  
 

 
 
 
 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2563
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2563
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2563
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2563
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทรศาสตร์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และรายงานผลต่อผู้บริหารและ2หรือท่ี
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา   

- - 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ2หรือที่ประชุม 
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานระหว่างปี   และ2หรือการ
ปรับปรุงแผนยุทรศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในปีถัดไป  

- - 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทรศาสตร์
ของหน่วยงาน ขดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้   

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีพันรกิจหลักด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนรรรม และการพัฒนาองค์กร 
ในการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 122563 เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหลักของส านั กด าเนินการก าหนดคู่ เทียบกับสถาบัน 
การศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการให้บริการวิชาการแก่
สั งคม  หรือศิลปวัฒ นรรรมที่ ค ล้ ายกัน  และน าผลของการ
เปรียบเทียบมาพัฒนางานตามพันรกิจ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ของส านักที่ก าหนดไว้ว่า “องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม  

สศต. 2-6(1) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  122563 เมื่ อวันที่  15 
มกราคม 2563 วาระท่ี 4.5  

สศต. 2-6(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  222563 เมื่ อวันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 3.1  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทรศาสตร์
ของหน่วยงาน ขดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได ้(ต่อ) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนรรรม อย่างยั่งยืน” ดังนี้ 
     1. ด้านขครงการสัมฤทริบัตร มอบฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
     2. ด้านการจัดฝึกอบรม มอบ 3 ฝ่ายงานฝึกอบรม 
     3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรมมอบฝ่ายอุทยานการศึกษา     
ซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบได้ด าเนินการก าหนดคู่เทียบ ดังนี้ 
     ด้านขครงการสัมฤทริบัตร เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ประเด็นที่เปรียบเทียบ คือ 
     หลักการขครงการ2หลักสูตร 
     1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
     2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
     3. สาขาวิชา2คณะวิชาที่เปิดสอน 
     4. วิรีการเรียน 
     5. การสอบซ่อม 
     6. การขอนชุดวิชา 
     จากการเปรียบเทียบการด าเนินการขครงการสัมฤทริบัตร (เรียน
ปริญญาตรีล่วงหน้า) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุขขทัย 
รรรมาริราช และหลักสูตร Pre-degree มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
แต่ละหน่วยงานมีจุดเด่นมากสุด ดังนี้ 
     ขครงการสัมฤทริบัตร (เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า) มหาวิทยาลัย 
สุขขทัยรรรมาริราช เป็นการเปิดขอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน 

สศต. 2-6(3) 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)2ว 109 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2563 เรื่อง การก าหนดคู่
เทียบฯ ตัวบ่งชี้ที่  2 กระบวนการพัฒนา
แผนของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6     

สศต. 2-6(4) 
การเปรียบเทียบการด าเนินการด้านการ
ฝึกอบรม ระหว่างสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรรรมศาสตร์ 
กับ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
สุขขทัยรรรมาริราช   

สศต. 2-6(5) 
การเทียบเคียงผลการด าเนินการขครงการ
สัมฤทริบั ตร และการเรียนระบบ Pre-
degree ระหว่างส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
และมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทรศาสตร์
ของหน่วยงาน ขดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได ้(ต่อ) 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้ตามอัรยาศัย และตาม
ศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองขดยไม่มีข้อจ ากัด และเรียนได้ทุกชุด
วิชาในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
     หลักสูตร Pre-degree มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อสมัครเป็น
นักศึกษาหลักสูตร Pre-degree ของคณะวิชาใด จะต้องเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีคณะวิชานั้นๆ ขดยมีสถานะภาพ
นักศึกษาตั้งแต่เม่ือแรกเข้าขดยอัตขนมัติจนสิ้นสุดการศึกษา 
     ผลจากการเปรียบเทียบการด าเนินงานขครงการสัมฤทริบัตร กับ
หลักสูตร Pre-degree มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวได้มีช่องทางการสมัครเรียนทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว 
จึ งส าม ารถส มั ค ร ได้ ต ล อด เวล า  (2 4  ชั่ ว ขม ง ) แ ล ะมี ก า ร
ประชาสัมพันร์ติดต่อสื่อสารขดยการส่ง Smart Message Service 
(SMS) ไปยังนักศึกษา เพ่ือเป็นการบริการที่เข้าถึงนักศึกษาขดยตรง  
จึงควรน าแนวทางนั้นมาพัฒนาปรับใช้กับการด าเนินงานขครงการ
สัมฤทริบัตร  ดังนี้ 
     1. เพ่ิมช่องทางในการสมัครเรียนขครงการสัมฤทริบัตรทาง
ออนไลน์ 
     2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันร์ขดยการ Short Message 
Service  (SMS) 
 

สศต. 2-6(6) 
การเปรียบเทียบการด าเนินการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม ปี 2563 ระหว่าง 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง และส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชรานี  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทรศาสตร์
ของหน่วยงาน ขดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได ้(ต่อ) 

     ด้านการฝึกอบรม เปรียบเทียบกับสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรรรมศาสตร์ ประเด็นที่เปรียบเทียบ 
คือ 
     1. วิสัยทัศน์ 
     2. พันรกิจ 
     3. ค่านิยมหลัก 
     4. จ านวนครั้งในการจัดอบรมตามแผนประจ าปี 2563 
     5. ชื่อหลักสูตร 
         5.1 หัวข้อการอบรม 
         5.2 วิรีการ 
         5.3 วิทยากร 
         5.4 จ านวนวันที่จัดอบรม 
         5.5 ค่าลงทะเบียน 
         5.6 สถานที่จัดอบรม 
     จากผลการสรุปเปรียบเทียบที่มีความแตกต่างและถือว่าเป็นจุด
แข็งของคู่แข่ง แต่เป็นจุดอ่อนของส านัก ที่ควรปรับปรุง มีดังนี้ 
     1. จ านวนครั้งการตั้งเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมมากกว่า 
เนื่องจากสามารถจัดหลักสูตรผู้สนใจทั่วไปได้ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค และส่วนใหญ่ใช้สถานที่ขรงแรมในการจัดอบรม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทรศาสตร์
ของหน่วยงาน ขดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได ้(ต่อ) 

     2. ค่าลงทะเบียนการอบรมส่วนใหญ่สูงกว่าเนื่องจากใช้สถานที่
ของขรงแรมและความมีชื่อเสียง นอกจากนั้นมีการท า Early Brid           
คือ การมีส่วนลดค่าลงทะเบียนส าหรับการช าระเงินก่อนการจัด
อบรมตามก าหนดระยะเวลา ขปรขมชั่นทางการจองการอบรม
ส าหรับหน่วยงาน 
     3 . ส ถ าน ที่ จั ด อบ รม ส าม ารถ ใช้ ส ถ าน ที่ ได้ ทั้ งภ าย ใน
มหาวิทยาลัยรรรมศาสตร์และขรงแรมภายนอก 
     4. ส่วนใหญ่ใช้วิทยากรภายนอกที่มีชื่อเสียง และตรงเป้าหมาย
กับหลักสูตร 
     5. ชื่อหลักสูตรมีความคล้ายคลึงกันไม่มีความแตกต่าง 
     6. จ านวนวันอบรมไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
เพียง 2 วัน 
     การคาดการณ์ผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรม ต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว แล้วผลการด าเนินงานในอนาคตจะมี
ผลไปในแนวทางท่ีดีขึ้น 
     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบกับส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนรรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชรานี ประเด็นการเปรียบเทียบ คือ 
สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนรรรม พบว่า ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนรรรม  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

6 . มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร          
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทรศาสตร์
ของหน่วยงาน ขดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได ้(ต่อ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชรานี ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนรรรม เช่น แผน
ยุทรศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิรีการและแบบฟอร์มการยื่น 
ข้อเสนอขครงการศิลปวัฒนรรรม รวมถึงใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดขครงการด้านศิลปวัฒนรรรม ขดย
ได้ใช้ช่องทาง Youtube ในการน าเสนอสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ครูอาจารย์สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้  (http:// 
www.ubu.ac.th/web/research/content/งาน เผยแพร่ข้ อมู ล
ด้านศิลปวัฒนรรรม2) 
     ผลจากการเปรียบเทียบสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนรรรม 
ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนรรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชรานี สามารถน ามาใช้เป็นแนว
ทางการสร้างสื่อเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนรรรมให้กับส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช  ขดยค านึงถึง 
     1. องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
     2. การใช้ช่องทางการเผยแพร่สื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีความสะดวก 
     3. มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย - 
- ไม่มีการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้                       
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นหรือ

ส าคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
พันรกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ประเด็น   

    ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ขดยที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 122563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และที่ประชุม
คณะท างานจัดการความรู้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการประชุม 
ครั้งที่ 122563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563 มีมติเห็นชอบก าหนด
ประเด็นความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง เทคนิคการ
เพ่ิมประสิทริภาพการประชาสัมพันร์งานฝึกอบรม ขดยประเด็น
ความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับพันรกิจของส านักด้านการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้วยการฝึกอบรม   

สศต. 3-1(1) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง 
 สศต. 3-1(2) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  1 22563  เมื่ อ วั น ที่  1 5 
มกราคม 2563 วาระท่ี 4.6   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 สศต. 3-1(3) 
   รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 122563 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563  วาระที่ 1.3 และ
4.2       

สศต. 3-1(4) 
   แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 3-1(5) 
   หนังสือที่  อว 0602.08(01)2398 ลงวันที่  

26 กุมภาพันร์ 2563 เรื่อง ขอส่งแนวทาง
ด าเนินงานจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   

 สศต. 3-1(6) 
   ขครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเพ่ิม

ประสิทริภาพการประชาสัมพันร์งานฝึกอบรม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1    

      คณะท างานจัดการความรู้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการ
ประชุม ครั้งที่ 122563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันร์ 2563 ได้มีการ
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ 
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ประกอบด้วยบุคลากรฝ่าย   
ต่าง ๆ ของส านัก รวม 38 คน 

สศต. 3-2(1) 
   รายงานการประชุมคณะท างานจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
122563 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันร์  2563  
วาระท่ี 4.2        

  
3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง เทคนิคการเพ่ิมประสิทริภาพการประชาสัมพันร์งานฝึกอบรม 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของขรคติด เชื้ อไวรัส ขคขรนา 2019 หรือขรคขควิด 19 
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งปิดท าการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึง 31 
กรกฎาคม 2563 ส านักจึงได้เลื่อนการจัดกรรมเป็นวันที่ 10 สิงหาคม 
2563 ซึ่งในช่วงวันดังกล่าวส านักติดภารกิจต้องไปร่วมงานฌาปนกิจ
บิดาของบุคลากรส านัก จึงได้ติดต่อประสานงานวิทยากรเพ่ือก าหนด
วันจัดกิจกรรมใหม่อีกครั้ง แต่วิทยากรไม่มีวันว่าง ท าให้ส านักไม่
สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

สศต. 3-3(1) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)2ว 418 ลงวันที่ 2 

มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรส านัก
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

สศต. 3-3(2) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)2442 ลงวันที่ 2 

มีนาคม 2563 เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร 
สศต. 3-3(3) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)2ว 894 ลงวันที่ 

15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากร
ส านักเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด (ต่อ) 

 สศต. 3-3(4) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)2897 ลงวันที่ 15 

กรกฎาคม 2563  เรื่ อง ขออนุญ าตให้
บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 

สศต. 3-1(5) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  1022563 เมื่ อวันที่  18 
สิงหาคม 2563  วาระท่ี 1.6   

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ ดี 
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ขดย
เผยแพร่ออกมาเป็ นลายลั กษณ์ อักษร 
(Explicit Knowledge) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 
 

58 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่
ผ่านมาที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

- - 

 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 2 

ผลการด าเนินงาน 2 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา                             
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2562 (กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563) 

 
สูตรการค านวณ 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วขมงต่อปี  
 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ขดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่

ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าเพ่ิ ม พู น ทั กษ ะ  ค วาม รู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วขมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ และ 8 ชั่วขมงต่อวัน) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดแนวทางและวิรีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงทัศนคติ
ที่ดีและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมี
ประสิทริภาพและเกิดประขยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
     ในปีการศึกษา 2562 ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 23 คน (นับรวม ผอ.) 

สศต. 4(1) 
แผนพัฒนาบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

สศต. 4(2) 
สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนา (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าเพ่ิ ม พู น ทั กษ ะ  ค วาม รู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วขมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ 8 ชั่วขมงต่อวัน)  (ต่อ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 8 คน ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
จ านวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 4 คน และ
ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน จ านวน 1 คน (สังกัดกองกลาง)  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ  >40 
ชั่วขมงต่อปีต่อคน (5 วันท าการ และ 8 ชั่วขมงต่อวัน) จ านวนทั้งสิ้น 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38  (11 x 100 / 32 = 34.38)   
    (จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนของส านัก นับจาก 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าเงินรายได้  
รวม 32 คน  ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  และลูกจ้างประจ า
เงินแผ่นดิน) 

สศต. 4(3) 
ตารางสรุปจ านวนข้าราชการที่ ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 2562  

สศต. 4(4) 
ตารางสรุปจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย     
ที่ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2562  

สศต. 4(5) 
ตารางสรุปจ านวนลูกจ้างประจ าเงินรายได้  
ที่ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2562  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วขมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ 8 ชั่วขมงต่อวัน)  (ต่อ) 

 สศต. 4(6) 
ตารางสรุปจ านวนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ที่ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2562  

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ 
การพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

32 คน 11 คน ร้อยละ 34.38 

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56.00 
 2.46 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 34.38 

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

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
 

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

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     ส านั กการศึ กษาต่ อ เนื่ อ ง มี การวิ เคราะห์ และทบทวน
กระบวนการจัดท าข้อเสนอขครงการการฝึกอบรม ขดยฝ่ายวิเคราะห์
ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์
ขครงการและหลักสูตร พร้อมจัดท าข้อเสนอขครงการหลักสูตร
ฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอก จากการปฏิบัติงานพบว่า ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานเดิมเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ 
ด้าน เช่น ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการไม่ชัดเจน ช่อง
ทางการสื่อสารไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการลูกค้า การจัดส่ง
เอกสารผ่านทาง e-mail ลูกค้า ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน  

สศต. 5-1(1) 
   การปรับปรุงกระบวนงาน การจัดท าข้อเสนอ

ขครงการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สศต. 5-1(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  2 22563  เมื่ อ วันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 3.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

หลายขั้นตอนในการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบข้อเสนอขครงการ การน าเสนอหลักสูตรและข้อเสนอ
ขครงการผ่านทาง E-mail จึงใช้ระยะเวลานานประมาณ 15-20 วัน 
ซึ่งหากเป็นกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ทันท่วงท ี 
     ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทริภาพในการท างาน รองรับการ
บริการลูกค้าให้มีประสิทริภาพมากขึ้น ส านักจึงได้มีการปรับปรุง
กระบวนการจัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ขดยน าเทคขนขลยีและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประขยชน์ต่อการท างาน เพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าให้มากขึ้น ท าให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันเวลา ลูกค้าเกิดความมั่นใจในประสิทริภาพการ
ท างานของส านัก และได้รับความไว้วางใจให้จัดฝึกอบรมให้กับ
หน่วยงาน ขดยกระบวนการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้บริหารส านัก ในการประชุมครั้งที่ 222563 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันร์ 2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ รับบริการ และ2หรือมติที่ประชุมที่
ส าคัญ2กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่
จะปรับปรุงตามข้อ 1   

     ที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งที่ 
122563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้รับทราบผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ขดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ควรน าวิสัยทัศน์และพันรกิจหลักของหน่วยงานในเรื่องการฝึกอบรม 
มาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน ในการฝึกอบรมอย่างไรจึงจะน าไปสู่ค่านิยมขององค์กร 
คือ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีการจัดการอย่างมืออาชีพและเกิด
การประทับใจในการให้บริการกับผู้รับการอบรมและอยากกลับมา
ใช้บริการอีก อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ตามพันร
กิจหลักในการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย) ที่ประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง จึงได้มีมติเห็นชอบการก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดท า
ข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ซึ่งเป็นพันรกิจหลักด้านการฝึกอบรม ใน
การสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
 

สศต. 5-2(1) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 หน้า 5  

สศต. 5-2(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  1 22563  เมื่ อ วันที่  15 
มกราคม 2563 วาระท่ี 1.3 และ 4.6  

สศต. 5-2(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  2 22563  เมื่ อ วันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 3.2   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ2ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ2หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ2กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอริการบดีที่ก ากับดูแล  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
การจัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ขดยเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าให้มากขึ้น ท าให้เกิดความคล่องตัว 
สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันเวลา ขดยกระบวนการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรอง
อริการบดีที่ก ากับดูแลส านักแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการฝึกอบรม 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. หนว่ยงานภายนอกติดต่อแจ้ง 
ความประสงค์ขอให้จัดท าหลักสูตร 
การฝึกอบรม ผ่านทาง e-mail ส านัก  
หรือขทรศัพท์2ขทรสาร 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
การฝึกอบรม 
 

   1) รับเรื่องน าเสนอฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ในการด าเนินงาน 

  

    2) ข้อมูลถึงฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ขดยตรงผ่านทาง e-mail หรือไลน์  
(ส่วนตัว) ฝ่ายสามารถด าเนินการ 
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ที่แจ้งความประสงค์ได้ทันที 

1 วัน ฝ่ าย วิ เค ราะห์
ขครงการ 
และหลักสูตร 
การฝึกอบรม 

 

สศต. 5-3(1) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)/806 ลงวันที่ 30 

มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

66 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ2ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ2หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ2กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอริการบดีที่ก ากับดูแล (ต่อ) 

(ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    3) จัดท าหลักสูตร2ข้อเสนอ 
ขครงการ ค้นคว้าข้อมูลจาก 
ขครงการเดิม เอกสารทาง 
วิชาการ สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 

3 วัน ฝ่ายวิเคราะห์ขครงการ 
และหลักสูตร 
การฝึกอบรม 
 

    4) จัดส่งหลักสูตร2ข้อเสนอ 
ขครงการให้หน่วยงาน (ผู้มี  
อ านาจในการตัดสินใจ)    
พิจารณาผ่านทาง Line  
(Add Line ไว้บนคอมพิวเตอร์2
มือถือ) สามารถน า File งานส่ง
ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ขดยที ่
ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่ายและสะดวก สามารถ 
ขต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที 

6 วัน ฝ่ายวิเคราะห์ขครงการ 
และหลักสูตร 
การฝึกอบรม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ2ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ2หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ2กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอริการบดีที่ก ากับดูแล  (ต่อ) 

(ต่อ) 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

หากมีการปรับแก้ไขข้อมูล  
สามารถปรับแก้ไขข้อมูล 
หลักสูตรและข้อเสนอขครงการ 
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที 
ตามความต้องการของลูกค้า 
(ผ่านระบบ Line บนหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์2มือถือ) 

  

รวม 10 วัน   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ2ปรับปรุง

ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน ากระบวนงานการจัดท า
ข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไปใช้ใน
การจัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ขครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก อาทิ สถานรนานุเคราะห์ บริษัททางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สถาบันพระปกเกล้า และ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
 

สศต. 5-4(1) 
   ตัวอย่างหนังสือตอบรับการจัดฝึกอบรม      
สศต. 5-4(2) 
   ตัวอย่างร่างข้อเสนอขครงการ การน าค่านิยม

สู่วัฒนรรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ 
(ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการประเมินประสิทริผลของกระบวนการที่
ได้ออกแบบ2ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพร์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงาน
เก่ากับกระบวนงานใหม่2มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป  

 
 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการประเมินผลกระบวนการจัดท า
ข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ตามที่ได้ออกแบบ2ปรับปรุงใหม่ พบว่า
สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานความ
ร่วมมือ และมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทริผลที่ดี
ยิ่งขึ้น คือ ควรต้องเพ่ิมผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน การตั้งกลุ่มไลน์
เฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานความร่วมมือกับส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ก าหนดให้มีผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน อยู่
ในกลุ่มไลน์ด้วย เพ่ือให้สามารถตัดสินใจแทนกันได้ในกรณีเร่งด่วน 
หรือผู้บริหารติดภารกิจ การประสานงานจะได้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

สศต. 5-5(1) 
สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการกระบวนการที่ปรับปรุงของหน่วยงาน (เฉพาะกระบวนการหลักท่ีพัฒนาและปรับปรุงใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5) (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการกระบวนการที่ปรับปรุงของหน่วยงาน  4.24  คะแนน 
     
รายการเอกสารอ้างอิง 
สศต. 6(1)  รายงานผลความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน 
 4.24 

ผลการด าเนินงาน 4.24 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2562  (กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มี ระบ บ และกล ไกการป ระกั น คุณ ภ าพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันรกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันรกิจของหน่วยงาน 
ดังนี้ 
     1. มีการวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
     2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและก าหนดนขยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก ให้สอดคล้องกับนขยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สศต. 7-1(1) 
แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปีการศึกษา 2562  

สศต. 7-1(2) 
ค าสั่งที่ 2935/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาระดับส านั ก ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มี ระบ บและกล ไกการประกั น คุณ ภ าพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันรกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (ต่อ) 

     3. มีการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เช่น คณะท างานการจัดการ
ความรู้ รับผิดชอบด าเนินการจัดการความรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท าหน้าที่
รวบรวมหลักฐานการด าเนินงานตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)      
     4. มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก
การศึกษาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง 
     5. มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานขดยคณะท างานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 
     6. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ขดยจัดท าเป็นขครงการ2กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในปีถัดไป 

สศต. 7-1(3) 
ค าสั่งที่ 122563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะท างานจัดการความรู้ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 7-1(4) 
ค าสั่งที่ 1822561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณ ะอนุ กรรมการจั ดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สศต. 7-1(5) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 122563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2563 วาระท่ี 1.3 

สศต. 7-1(6) 
รายงานการประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  1 22563  เมื่ อ วั น ที่  25 
กุมภาพันร์ 2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. คณ ะกรรมการประจ าหน่ วยงานมี การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณ ะกรรม การป ระจ าห น่ วย งาน และ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต า ม ก า ห น ด เว ล า ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) รายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA 
Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ   

     คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ขดยผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านัก ดังนี ้
     1. ที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
     2. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ท าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้ต่าง ๆ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     3. มีการรายงานข้อมูลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในบนระบบ CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  
     4. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ขดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย   
 

สศต. 7-2(1) 
ค าสั่งที่ 2935/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาระดับส านั ก  ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง   

สศต. 7-2(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  1522562 เมื่อวันที่  12 
พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 1.3  

สศต. 7-2(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  122563 เมื่ อวันที่  15 
มกราคม 2563 วาระท่ี 1.3 , 4.5 - 4.7 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ค ณ ะกรรม ก ารป ระจ าห น่ ว ย งาน มี ก า ร
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณ ภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
ค ณ ะก ร รม ก า รป ระจ า ห น่ ว ย งาน แ ล ะ
มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ 3) รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่
ก าหนดในระบบ CHE QA Online ส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ   

     5. มีการน าข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 7-2(4) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  222563 เมื่ อวันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระที่ 1.2 , 1.4, และ 
3.1 - 3.2  

สศต. 7-2(5) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  322563 เมื่ อวันที่  25 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 1.1 

สศต. 7-2(6) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่ 422563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 วาระท่ี 1.1 

สศต. 7-2(7) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  522563 เมื่ อวันที่  12 
พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 3.1 และ 4.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ค ณ ะกรรม ก ารป ระจ าห น่ ว ย งาน มี ก า ร
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณ ภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
ค ณ ะก ร รม ก า รป ระจ า ห น่ ว ย งาน แ ล ะ
มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ 3) รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่
ก าหนดในระบบ CHE QA Online ส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  (ต่อ) 

 สศต. 7-2(8) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  622563 เมื่ อวันที่  21 
พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 1.1 และ 4.2  

สศต. 7-2(9) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  722563 เมื่ อวันที่  16 
มิถุนายน 2563 วาระท่ี 3.1 และ 5.1 

สศต. 7-2(10) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  1022563 เมื่อวันที่  18 
สิงหาคม 2563 วาระท่ี 1.6 , 4.1    

สศต. 7-2(11) 
เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  หัวข้อ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

https://oce.stou.ac.th/instructors-2-2-2-2/
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน2ส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ2
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

   ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ได้ให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักว่า ควรน าวิสัยทัศน์และพันรกิจหลักของหน่วยงาน
ในเรื่องการฝึกอบรมมาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานว่า ในการฝึกอบรมอย่างไรจึงจะน าไปสู่
ค่านิยมขององค์กร คือ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีการจัดการอย่าง
มืออาชีพ และเกิดการประทับใจในการให้บริการกับผู้รับการอบรม 
และอยากกลับมาใช้บริการอีก อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด (ตามพันรกิจหลักในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย)   
ซึ่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาก าหนด
แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระบวนการจัดท าข้อเสนอขครงการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกระบวนการ
หลักด้านการฝึกอบรม ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ส่งผล
ให้ ส านั กการศึ กษาต่ อ เนื่ อ งได้ รับการว่ าจ้ างจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การน าค่านิยม
สู่วัฒนรรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ  (Core Value Go to 
Success of Organization) จ านวน 10 รุ่น ขดยมีก าหนดการจัด
ฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สศต. 7-3(1) 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 
2562 หน้า 5  

 สศต. 7-3(2) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  122563 เมื่ อวันที่  15 
มกราคม 2563 วาระท่ี 1.3 และ 4.6  

สศต. 7-3(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  222563 เมื่ อวันที่  19 
กุมภาพันร์ 2563 วาระท่ี 3.2  

สศต. 7-3(4) 
การปรับปรุงกระบวนการจัดท าข้อเสนอ
ขครงการฝึกอบรม  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน2ส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ2
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ต่อ) 

 สศต. 7-3(5) 
ร่างข้อเสนอขครงการ การน าค่านิยมสู่
วัฒนรรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ
( Core Value Go to Success of          
Organization) (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง)     

4.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ขดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประขยชน์ (ต่อ) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2562 จัดขดยส านัก
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1607 อาคารบริหารส่วนต่อเติม ชั้น 6 จ านวน 2 ราย คือ  
     1. นางนันทภัค  อินทุยศ  เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
     2. นางอนงค์  สุขสุเสียง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
     ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มี
การสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้
ประขยชน์ได้ ดังนี้ 
 

สศต. 7-4(1) 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส าหรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่ วยงานสนับสนุ น 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  12 
มิถุนายน 2563 

สศต. 7-4(2) 
สรุปผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการประกัน
คุณ ภ าพ การศึ กษ า ระดั บ ห น่ วย งาน
สนับสนุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ขดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประขยชน์ (ต่อ) 

     1. ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับหน่วยงานสนับสนุน ที่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง แนวทางการด าเนินงานใกล้เคียงกัน ลักษณะ
ปัญหาที่พบมีความคล้ายคลึงกันสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับส านัก
ได ้
     2. ได้เรียนรู้วิรีการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เช่น การปรับ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบเผชิญหน้าเป็นแบบออนไลน์ เป็นต้น 

สศต. 7-4(3) 
สรุปบทเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ขดย ส านกัการศึกษา
ต่อเนื่อง 

5.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประขยชน์ 

- - 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการประเมิน 

 
 ในปีการศึกษา 2562  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุขขทัยรรรมาริราช
เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)   

  ผลการ การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ด าเนินงาน   = บรรลุ ตนเอง 

      = ไม่บรรลุ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การน าองค์การ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน  (ยกเว้นการประเมิน) - 4 ข้อ - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 4 ข้อ 2 ข้อ  2 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ 56.00 34.38  2.46 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ระดับ 4 4.24  4.24 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน   4 ข้อ 4 ข้อ  4 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้    3.79 
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หมายเหตุ คะแนน 0.00 - 1.50   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51 - 2.50   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 - 3.50   หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51 - 4.50   หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ภาคผนวก 
 
รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ี 2935/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก ส านักการศึกษาต่อเนื่อง) 

1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       ประรานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล       กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม        กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคขนขลยีการฝึกอบรม      กรรมการ 
6.  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ขครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม     กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา        กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
    8.1 รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว      กรรมการ 
    8.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง      กรรมการ  
9. เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       กรรมการและเลขานุการ 
 
 

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

 
 


