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ค าน า 

 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกา รรวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้รายงานครั้งนี้ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2561 
(กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) และตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวั ฒนธรรม และการ
บริหารจัดการองค์กรตามภารกิจหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการประเมินตนเองอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  ฉบับปีการศึกษา 2558 - 2560   และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ    
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี) 
                          ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                  30  กันยายน  2562 
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ส่วนที่  1 
บทน า : โครงร่างองค์กร 

 
P.1 ลักษณะองค์กร 
 ส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2531  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ หน้า 10  เล่ม 105  ตอนที่ 239  วันที่ 30 ธันวาคม 2531  โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการขยายงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การให้การศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและของเอกชน การผลิตสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยานการศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาช นทุกเพศทุกวัย และเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  ประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่องขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532  ดังนี้   

(1) ส านักงานเลขานุการ  
(2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
(3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  
(4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  
(5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  
(6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา  
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการรวมฝ่ายที่หารายได้จากการฝึกอบรม 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย

บริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ให้บริหารงานเบ็ดเสร็จครบวงจรในฝ่าย โดยจ าแนก
ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การภาคธุรกิจเอกชน  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การ
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ภาครัฐ  และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มองค์การลักษณะพิเศษ  และมีการแต่งตั้งหัวหน้างานต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและ
อัตราก าลังที่ก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปัจจุบันส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง 
การปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 ให้บุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557 กลับไป
ปฏิบัติงานยังสังกัดฝ่ายเดิม  และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้คงด ารงต าแหน่งหัวหน้างานต่อไป   

ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานภายในด้านการฝึกอบรม 3 ฝ่าย ให้รับผิดชอบตามโครงสร้างเดิม คือ 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รับผิดชอบการบริหารโครงการฝึกอบรม โดยการจัดฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  หน่วยงาน

ต่าง ๆ  และให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการฝึกอบรม    
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  มีภาระหน้าที่ในการให้บริการผลิตพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อศิลปกรรม  สื่อสิ่งพิมพ์  การจัดฝึกอบรมทางไกล และ

บริการโสตทัศนูปกรณ์ ตอบสนองพันธกิจการบริการทางวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของส านัก ศึกษาค้นคว้าให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
โดยสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม       
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม งานการตลาดและการจัดท าข้อเสนอ รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าโครงการ 
 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
    (1) การบริการ   
         1) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการสัมฤทธิบัตร  
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่บทความทางอินเตอร์เน็ต  ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการให้บริการทางวิชาการรูปแบบอ่ืน เช่น การจัดอภิปราย
ทางวิชาการ การแข่งขันโต้วาที  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และวิจัย 
         2) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  โครงการเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  กิจกรรมบริการทางวิชาการ
และนันทนาการด้านศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  และการจัดนิทรรศการ 
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    (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
         ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม 

2. พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

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

   
    (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
         ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  46  คน  (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ข้าราชการ (นับรวมผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านัก) 2 25 27 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย - 8 8 
3. ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ - 3 3 
4. ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน (สังกัดกองกลาง) - 1 1 
5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 7 7 

รวม 2 44 46 
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 ข้าราชการ  27 คน
 พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน

 ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  3 คน

 ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน  1 คน

 ลูกจ้างชั่วคราวรายดือน  7 คน

จ านวนบุคลากร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ าแนกตามประเภท

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ข้าราชการ      พนักงานมหาวิทยาลัย      ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน      ลูกจ้างประจ าเงินรายได้      ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 



9 
 

 (4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย   
    การบริหารของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 

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

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
    การบริหารโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537 

ก าหนดวิธีการบริหารโครงการฝึกอบรมที่ เป็นโครงการเชิงเพ่ิมพูนรายได้ให้มหาวิทยาลัย       
โดยก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารโครงการฝึ กอบรม และอ านาจหน้าที่          
ของคณะกรรมการ  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
    โครงการสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2546 
 

ก าหนดนิยามของค าว่า “โครงการสัมฤทธิบัตร” การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และอ านาจ
หน้าที่ของอธิการบดีในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาประจ า 
ชุดวิชาและรายวิชา 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
    กองทุนอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2546 
 

ก าหนดนิยามของค าว่า “อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก” เงินทุนประเดิมและเงินอ่ืน ๆ     
ของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนและวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การลงทุน การใช้เงิน
ผลประโยชน์ของกองทุน 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
    การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพ่ึงพาตนเอง 
    ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
 

ก าหนดนิยามและลักษณะของค าว่า “โครงการพิเศษ” วิธีการด าเนินงาน การจัดสรรรายได้    
ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ รายละเอียดรายรับและรายจ่ายของโครงการ 
การจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของโครงการ การอนุมัติสั่งจ่าย สั่งซื้อ และก่อหนี้ ผูกพัน รวมทั้ง
การจัดท ารายงานรายรับ-รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
เงื่อนไข : ส านักการศึกษาต่อเนื่องไม่สามารถเป็นเจ้าของโครงการพิเศษในลักษณะตามระเบียบ
นี้ได้ แต่สามารถร่วมด าเนินโครงการพิเศษกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยได้ 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
    (1) โครงสร้างองค์กร   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย  ฝ่ายให้บริการที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่าย
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ฝ่ายที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และ
ฝ่ายอุทยานการศึกษา และฝ่ายที่อ านวยการสนับสนุนด้านการบริหารและจัดการส านักงาน คือ ส านักงานเลขานุการ  มีการด าเนินการตามนโยบายภายใต้การก ากับดูแล
ของรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และรองอธิการบดีฝ่ ายวางแผน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา (เฉพาะฝ่ายอุทยาน
การศึกษา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

 

อธิการบดี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ท านบุ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา 

 

ผู้อ านวยการส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการกองทุนอุทยานการศึกษา 
  รัชมังคลาภิเษก 
- ที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาตอ่เนื่อง 
 

ส านักงานเลขานุการ 
- งานอ านวยการ 
- งานบุคคลและระบบงาน 
- งานแผนงาน 
- งานการเงิน บัญชี  
  และงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
- งานธุรการ 

- งานโครงการสัมฤทธบิัตร 

- งานกิจกรรมวิชาการ 

  เพื่อสังคม 

- งานสื่อและนวัตกรรม 

  วิชาการเพือ่สังคม 
 

 

 

 

 
 

ฝ่ายวิเคราะหโ์ครงการ 
และหลักสูตรการฝกึอบรม 

- งานธุรการ 
- งานวิเคราะหโ์ครงการ 
- งานจัดท าโครงการ 
  และพัฒนาหลักสูตร 
- งานการตลาด 
- งานประเมินผล 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม 

- งานธุรการ 
- งานสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
- งานฝึกอบรมทางไกล 
- งานสื่อศิลปกรรม 
- งานสื่อสิ่งพิมพ ์

 

 

 

 
 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานจัดท าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- งานฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป 
- งานฝึกอบรมหลักสูตร 
  ความรว่มมือ 

 

 

 

 
 

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานอุทยานการศึกษา 
- งานสื่อและนวัตกรรม 
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รายช่ือผู้บริหาร 
         ในปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี   
รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 
เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ   
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม นางสาวฐิตารีย์  พัทธนันท์ศรี 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม นายหัสนัย  ริยาพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นางนันทภัค  อินทุยศ 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี 

 
    (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 
 

ผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได ้
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บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
2. โครงการสัมฤทธิบัตร 1. ผู้สนใจทั่วไป 

2. นักศึกษา มสธ. 
3. นักเรียน/นักศึกษา 
   สถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

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

ผู้ปกครอง/ นายจ้าง 1. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
2. น าความรู้ไปใช้พัฒนา 
    การท างาน/ การเรียน 
 

3. การท านุบ ารุงศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 

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

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

ชุมชน/ ภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และหรือสรา้ง
สุนทรียศาสตร์ให้ชวีิต 

4. การบริการทางวิชาการ 
   รูปแบบอื่น  
   - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
     องค์กรและวิจัย 
   - เผยแพร่บทความ 
     ทางอินเตอร์เน็ต 
   - รายการวิทยุกระจายเสียง 

1. หน่วยงานภาครัฐ/ 
   หน่วยงานภาคเอกชน/ 
   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
2. ผู้สนใจทั่วไป 

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

ชุมชน/ ภาคีเครือข่าย 
 

กิจกรรมที่ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน์ได้หรือเพ่ิมความรู ้
และสติปัญญา 
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    (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

1.  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 1.  บริการอาหาร/ เครื่องดื่ม 
2.  บริการห้องประชุม /ห้องพัก  

มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
 

2.  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 1.  บริการโสตทัศนูปกรณ ์
2.  ผลิตสื่อ 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพสื่อ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/ 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  ส านักพิมพ์ จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์  คุณภาพสิ่งพิมพ์ การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/ 
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.. โทรศัพท์ 
 

4.  กองคลัง บริการเบิกจ่ายเงิน 
 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5. กองพัสดุ บริการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสด ุ -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
- ความถูกต้อง รวดเรว็ ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.  กองกลาง 1.  บริการยานพาหนะ 
2.  บริการจัดสถานที ่

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง รวดเร็ว  ตรงเวลา 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ 
บทบาท ส าคัญ 

ในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อก าหนด 

ในการท างานร่วมกัน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

7.  ส านักคอมพิวเตอร ์ บริการห้องคอมพิวเตอร ์
เพ่ือการฝึกอบรม 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพของอุปกรณ์ 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศพัท ์
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

8.  ส านักทะเบียนและวดัผล 1. ข้อมูลผู้เรยีนโครงการสัมฤทธิบตัร 
2. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการ 
    สัมฤทธิบัตร 

มาตรฐานการให้บริการผูเ้รียน 
โครงการสัมฤทธิบัตร 

การแจ้งข้อมูลการให้บริการ/ 
การเปลีย่นแปลงข้อมูล 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. อีเมล ์
4. สื่อโซเชียล 

9.  หน่วยงานเครือข่าย 1.  บริการสถานที่จัดกิจกรรม 
2.  บริการจัดการแสดง 
    ด้านศิลปวฒันธรรมต่าง ๆ   
3.  จัดวิทยากร/เจ้าหน้าที่ร่วม 
     ปฏิบัติงาน 

-  มาตรฐานการให้บริการ 
-  การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 
   อย่างเหมาะสม 

1. การแจ้งข้อมูลการใชบ้ริการ/  
   การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า  
   และการประสานงาน 
2. การเผยแพร่ชื่อเสยีง 
    ของหนว่ยงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  อีเมล ์

10.  สาขาวชิา 12 สาขา 1. พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 
2. ชุดวชิาที่เปิดสอนในโครงการ 
    สัมฤทธิบัตร 

- โครงการฝึกอบรม 
- โครงการสัมฤทธิบัตร 

การแจ้งข้อมูลการใช้บริการ/  
การเปลีย่นแปลงลว่งหน้า  
และการประสานงาน 

1.  หนังสือราชการ 
2.  โทรศัพท์ 
3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
    (1) ล าดับในการแข่งขัน 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่งขัน ประเดน็การแข่งขัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.1 การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ค่าลงทะเบียน 

2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. วิธีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. วิทยากร 
 
 

1.2 โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
3. วิธีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
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    (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

พันธกิจ ปัจจัยแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสถานะการแข่งขัน ผลกระทบต่อโอกาสสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

 ปัจจัยภายใน   
1. ฝึกอบรม 
   - การฝึกอบรม 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะ
พ่ึงพาตนเองของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2548 

 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   
ฝึกอบรม 
  

 
การร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
จัดฝึกอบรม 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ 
   - โครงการสัมฤทธิบัตร          

  
การแยกส่วนความรับผิดชอบของโครงการ 
 

 
การให้บริการแก่ผู้เรียนยังไม่มี 
ความเบ็ดเสร็จ 

 
การร่วมมือกันของหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย  
- ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- สาขาวิชา 

 ปัจจัยภายนอก มสธ.   
1. ฝึกอบรม 
   - การฝึกอบรม 

 
โครงการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา 
อ่ืน ๆ  

 
- ค่าลงทะเบียน 
- ขีดความสามารถและความคล่องตัว 
  ในการจัดฝึกอบรม 
 

 
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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พันธกิจ ปัจจัยแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสถานะการแข่งขัน ผลกระทบต่อโอกาสสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ 
   - โครงการสัมฤทธิบัตร          

 
โครงการ pre-degree  
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายกัน 
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

 
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 
ธรรมศาสตร์ 

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

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

เว็บไซต ์ - 

2. โครงการสัมฤทธิบัตร 1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/ 
   วิชาที่เปิดสอน 
3. การให้บริการ 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มือ 
นักศึกษา 
- เว็บไซต ์

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/ 
   วิชาที่เปิดสอน 
3. การให้บริการ 
 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มือ 
นักศึกษา 
- เว็บไซต ์

- 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
     1. การฝึกอบรม 
 
 

 
1. การเพ่ิมจ านวนผู้อบรม 
2. การเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. คุณภาพการให้บริการ 
 

 
การจัดฝึกอบรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
 

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

1. การรับสมัครผู้เรียนโดยไม่จ ากัดวัยและวุฒิการศึกษา 
2. การมีสนามสอบทั่วประเทศ 

ด้านการปฏิบัติการ 1. การสื่อสารและประสานงานภายในทั้งแนวดิ่งและ   
    แนวราบ 
2. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 1. การคัดสรรและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
    ความสามารถสูง 
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ 
    ที่ส านักต้องการ 

1. วัฒนธรรมการท 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 ารับรองการปฏิบัติราชการกับรองอธิการบดี  
   โดยมีการวัดตามแบบ 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 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรน าประเด็นความรู้ที่เกี่ยวโยงกับภารกิจหลักของ
ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง เช่น  e-Training ของ
ห ลั ก สู ต ร ที่ เด่ น  ๆ  จ ะ เป็ น ก า ร ช่ ว ย ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์คนภายนอกได้เข้ารู้จัก มสธ. มาก
ยิ่งขึ้นหรือน าความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญในงานฝึกอบรม
ของส านักฯ ที่ก าลังจะเกษียณอายุหรือเกษียณอายุ
ไปแล้ว ได้มาถ่ายทอดความรู้ ให้บุ คลากรที่ ยั ง
ปฏิบัติ งานอยู่  เพ่ือให้ เกิดความต่อเนื่ องในการ
ด าเนินงานของส านัก เช่น การเป็นวิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์      

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับการเป็นวิทยากลุ่มสัมพันธ์ 
ให้กับบุคลากรในส านัก ดังนี้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : การจัดการความรู้ เรื่อง      
การเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ผลการด าเนินงาน :  
     คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 ได้มีมติ เห็นชอบให้ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 
ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-
12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร และได้ 
  

 
 
 

พฤษภาคม 2562 

สศต. 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2562 วาระท่ี 3.2  
สศต. 2 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 814 ลง
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญ
เป็นวิทยากร    
สศต. 3 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 805 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 เชิญบุคลากรของส านัก จ านวน 2 ราย คือ นาย
ธนกฤต หาดทวายกาญจน์ ต าแหน่ง นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ และ นายกิตติภพ     
นามพุทธา ต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็น
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรของส านัก       

 สศต. 4 
ใบลงทะเบี ยนและภาพกิ จกรรม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ
เป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2562     
สศต. 5 
สรุ ป บ ท เรี ยน รู้ ก ารจั ดกิ จ กรรม
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้  เมื่ อวั นที่  30 
พฤษภาคม 2562   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในด้าน
การฝึ กอบรม  ซึ่ ง เป็ นภารกิจหลั กของส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง และเพ่ือให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ ที่
เป็น  "องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน" ได้แก่ 
 

1. การมีคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้
หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาด 
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิใน
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่
ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ใช้กลไกการวิเคราะห์ 

 สศต. 6 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1120    

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  เรื่อง   
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร   
การประยุ กต์ ใช้  Excel กั บ งาน
สหกรณ ์

 



22 
 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

   1. การมีคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้
หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาด 
   2. การพัฒนารูปแบบหลักสูตร ให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ หรือ e-Training  เพ่ือให้สอดรับกับการใช้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
    3. การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหลักสูตร  เช่น การ
ออกไปจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยการใช้เครือข่าย
ความร่ วมมื อกับ ศูนย์ วิท ย พัฒ นา มสธ . หรื อ 
ศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นสนามสอบของ มสธ.ทั่ว
ประเทศ 
   4. การเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการเพ่ิม
ลูกค้าใหม่  โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้บริหารในทุกระดับ หรือ ศิษย์เก่า มสธ. เป็นต้น 

ห ลั ก สู ต ร  โด ย ผู้ อ าน วยก าร โค รงก าร  ซึ่ ง เป็ น
ผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาเนื้ อหาหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตลาด 
 
     2. การพัฒนารูปแบบหลักสูตร ให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ หรือ e-Training  เพื่อให้สอดรับกับการใช้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
     ปัจจุบันส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดฝึกอบรม
ในรูปแบบออนไลน์ หรือ e-training อยู่แล้ว  
 
    3. การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหลักสูตร  เช่น การ
ออกไปจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยการใช้เครือข่าย
ความร่วม มือกับศู นย์ วิทยพัฒ นา มสธ. ห รือ 
ศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นสนามสอบของ มสธ.ทั่ว
ประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 7 
หนังสือที่ อว 0602.08(01)/1690 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอ
อนุมัติจัดฝึกอบรมและให้บุคลากร
เดินทางไปปฏิบัติราชการฝึกอบรม
ต่างจังหวัด  
สศต. 8 
ค าสั่งที่ 1897/2562 เรื่อง ให้บุคลากร
มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม  
สศต. 9 
การประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี  (ใช้หลักฐานเดียวกับ 
สศต. 16) 
 

 
 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

      ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดฝึกอบรม โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ดังนี้  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (In-house) 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ผลการด าเนินงาน :  
     หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดย 3 ฝ่ายฝึกอบรม 
(ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโน-
โลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม) ได้มีการออกไปจัดฝึกอบรม
นอกสถานที่ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“การประยุกต์ ใช้  Excel กับงานสหกรณ์ ” ให้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ ากัด เมื่อวันที่ 6-7 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 

 
 
 

กรกฎาคม 2562 

สศต. 10 
การจัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการ
เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เมื่อวันที่ 6 
กุ มภ าพั น ธ์  2 562  ณ  โรงเรี ย น
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
สศต. 11 
การจั ดการป ระกวดสุ นทรพจน์
เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มสธ. 
สศต. 12 
การแนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนก
นิทัศน์ มสธ. 
  

 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp


24 
 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

    4. การเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการเพิ่ม
ลูกค้าใหม่  โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้บริหารในทุกระดับ หรือ ศิษย์เก่า มสธ. เป็นต้น 
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรม และโครงการ
สัมฤทธิบัตร เพ่ือเพ่ิมลูกค้าใหม่ และจ านวนผู้เรียน 
โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ผลการด าเนินงาน :  
     ฝ่ ายบ ริห ารการฝึ กอบ รม  ได้ มี ก ารออก ไป
ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมของส านัก โดยความ
ร่วมมือกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุ รี  ให้กับ
โรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์ จ านวน 31 แห่ง 
เมื่อวันที่  13  กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2562 

สศต. 13 
การแนะแนวการศึกษาและฝึกอบรม 
การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพฯ  
เมื่ อวันที่  11 กรกฎาคม 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มสธ.  
สศต. 14 
การแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การอาหารและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ 
สศต. 15 
การประชุมหารือการศึกษาทางเลือก
รูปแบบใหม่ โครงการเตรียมข้าราชการ
ที่ดี เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารตรีศร ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง 

 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการสัมฤทธิบัตร   
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
ผลการด าเนินงาน 
     การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน เพ่ือเพ่ิม
จ านวนผู้ เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ผ่านกิจกรรม   
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล อาทิ กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย การ
จัดการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ  การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ  เป็นต้น 
     การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอก โดยการ
ออกไปแนะแนว ประชาสัมพันธ์  และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรแก่สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ อาทิ 
โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา กลุ่ม
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนสมุทรปราการ  

กันยายน 2562 สศต. 16 
สัมมนา “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
กับโครงการสัมฤทธิบัตร” และมอบมุม
การศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อ
วันที่  13 กันยายน 2562 ณ ห้ อง
ประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี  
 

 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
 

ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เป็นต้น   
     การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโครงการ
สัมฤทธิบัตร เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยไม่จ ากัด
อายุ และวุฒิการศึกษา ได้ศึกษาชุดวิชาต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน เรียนด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้น
เรียน สอบผ่านรับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ 
     นักศึกษา มสธ. เรียนสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปกับ
ปริญญาตรี และโอนชุดวิชาได้ ท าให้จบปริญญาตรีเร็ว
ขึ้น 
     นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับ
โครงการสัมฤทธิบัตร จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อม
เพ่ิมทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

  

 
หมายเหตุ  - ให้น าผลประเมินตัวบ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาทีไ่ด้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจน าข้อเสนอแนะที่มีนัยส าคัญมาก าหนดโครงการ/กจิกรรม  
                เพื่อใช้พัฒนาหน่วยงานตามความเหมาะสม 
    - ในกรณีที่สามารถด าเนินการพฒันา/ปรับปรุงไดต้าม “โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ โปรดระบรุายการเอกสารอ้างอิงด้วย 
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ส่วนที่  3 
การประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2561 (กันยายน 2561 - สิงหาคม 
2562) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของ
หน่วยงาน ซึ่งมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2561   มีดังนี ้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 การน าองค์การ  
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 
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 และค่านิยมของหน่วยงานและการปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารหน่วยงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว  (EdPEx 1.1ก(1)) 

 
 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมของส านัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2562 และที่ประชุมมีมติให้ใช้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์เดิมไปพลางก่อน จนกว่า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของมหาวิทยาลัย
จะแล้วเสร็จ ส านักจึงจะพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย  

สศต. 1-1(1) 
   รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2562 วาระท่ี 4.3   

สศต. 1-1(2) 
   รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  2 /2562  เมื่ อ วั นที่  2 9 
เมษายน 2562 เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมของส านัก   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 
     - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม 
     - พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     - สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ค่านิยมหลัก (Core Value) 
     คุณภาพ (Quality)  หมายถึง การด าเนินงานของส านักมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ   
     ประทับใจ  (Impression) หมายถึง บุคลากรส านักมีใจในการ
ให้บริการ (Service Mind) การให้บริการที่ประทับใจเหนือความ
คาดหวังของผู้รับบริการ    
     มืออาชีพ (Professional)  หมายถึง บุคลากรของส านักมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ท า ท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้   ผู้บริหารสามารถไว้วางใจได้ เมื่อ
มอบหมายงานให้ท า มีสมรรถนะสูง ท างานมาตรฐานสูงอย่าง     
มืออาชีพ 
 

สศต. 1-1(3) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  17/2561 เมื่ อวันที่  12 
ธันวาคม 2561 วาระที่ 4.1 การลงนามค า
รั บ ร อ งก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สศต. 1-1(4) 
   ค ารับ รองการป ฎิ บั ติ ร าชการป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษาต่อเนื่องกับหัวหน้าฝ่าย  

สศต. 1-1(5) 
   ภาพการลงนามค ารับรองการปฎิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับฝ่าย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  

สศต. 1-1(6) 
   ค ารับ รองการป ฎิ บั ติ ร าชการป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับฝ่าย 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
และค่านิยมของส านัก ดังนี้ 
     1. ถ่ายทอดลงสู่บุคลากร โดยการประชุมบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 
     2. ถ่ายทอดลงสู่ฝ่ายต่าง ๆ โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษาต่อเนื่องและหัวหน้าฝ่าย และจัดให้มีการลงนามค า
รับรองฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  
     3. ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ รับผิดชอบจะต้องค านึ งถึ งค่ านิ ยมของส านั กด้ านคุณภาพ 
ประทับใจ และมืออาชีพ เป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการให้บริการ
จัดฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ส านักมุ่งเน้น
การสร้างหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจน
การให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 
(การประสานงานเรื่องต่าง ๆ  การลงทะเบียน วิทยากร)  

สศต. 1-1(7) 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 1-1(8) 
   สรุปการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรและการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม  
2562 (โครงการความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด)  

สศต. 1-1(9) 
   สรุปการประเมินผลหลักสูตรการจัดการ

ความรู้สู่การขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge 
Management for Organization) เมื่อวันที่ 
1-3 กรกฎาคม 2562 (โครงการความร่วมมือ
กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงานและการปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารหน่วยงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว  (EdPEx 1.1ก(1)) 

  (ต่อ)  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (การต้อนรับ การอ านวยความสะดวก    
ผู้เข้าอบรม การชี้แจงให้ค าปรึกษา ค าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ)  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก (วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม)  
สร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานและกลับมาใช้บริการซ้ าทุกปี    

 

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

 

     1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการบริหารงานตาม
ภารกิจทั้งด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาองค์กร ภายใต้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และมติที่ส าคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด โดยยึดประโยชน์ของส านัก และมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง 
ตลอดจนมีการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร -
มาธิราช ว่าด้วยการด าเนินงานของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 
ดังนี้ 
         1.1 ด้านแผนงาน มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชประจ าปี โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะท างานด้าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนฯ และน าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารส านักพิจารณาก่อนส่งไปยังกองแผนงาน การด าเนินการ
ตามแผนรวมทั้ งติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารส านักอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

สศต. 1-2(1) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
สศต. 1-2(2) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง (วาระรายงานการเงิน) 
สศต. 1-2(3) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ 
สศต. 1-2(4) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ

ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
สศต. 1-2(5) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อต่ อสัญ ญ าจ้ างพนั กงาน
มหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
    

        1.2 ด้านบริหารงาน  ก าหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าวินิจฉัยสั่งการ ปรับปรุง
แก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านัก รวมทั้งชี้แจง
ข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
ผู้บริหารส านัก คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
        1.3 ด้านบริหารงานบุคคล ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปิดประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ดีมาก ให้ทราบโดยทั่ว
กัน และเปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนได้ ในการพิจารณาต่อ
สัญญาจ้าง/ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างประจ าเงินรายได้ มีการคัดเลือกบุคลากรเป็นคณะกรรม 
การประเมินเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้รับการประเมิน  
        1.4 ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทางพัสดุและการเงิน มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

สศต. 1-2(6) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
ระดับหน่วยงาน 

สศต. 1-2(7) 
   แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
สศต. 1-2(8) 
   รายงานแผน -ผลการใช้จ่ ายงบประมาณ

ประจ าเดือน  
สศต. 1-2(9) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานร่างระเบียบการจัด

ฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สศต. 1-2(10) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานร่างระเบียบกองทุน

พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
สศต. 1-2(11) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาระเบียบ

กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
    

        1.5 สนับสนุนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านัก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น การปรับระเบียบฯ ว่าด้วย
การบริหารโครงการที่มีลักษณะพิเศษ ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพันธกิจสัมพันธ์กับ
สังคม และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก เป็นต้น 
     2. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่ อง เป็นตัวอย่างที่
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
         2.1 ปฏิบัติงานยึดหลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการประชุม 
เอกสารเวียนแจ้ง และการรายงานการใช้จ่ายเงินของส านัก ต่อที่
ประชุมผู้บริหารส านักเพ่ือให้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
        2.2 มีการกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจ ให้      
รองผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าฝ่าย การมอบหมายอ านาจการ
ท างานให้แก่คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ด้วยการมีค าสั่ง
และก าหนดอ านาจหน้าที่ในการท างานไว้อย่างชัดเจน 

สศต. 1-2(12) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง วาระรายงานการเงิน  (หลักฐาน
เดียวกับ สศต. 1-2(2)) 

สศต. 1-2(13) 
ค าสั่งมอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการส านัก
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านัก   

สศต. 1-2(14) 
หนังสือขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สศต. 1-2(15) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ (หลักฐาน
เดียวกับ สศต. 1-2(3)) 

สศต. 1-2(16) 
หนังสือการเสนอชื่อและการรับสมัครผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
    

        2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการแสดงความ
คิด เห็ นผ่ านการประชุมบุ คลากร การเลื อกผู้ แทน เพ่ื อเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  เช่น การเวียนหนังสือแจ้ง
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

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

     สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจมี
การปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพธ์ที่
โดดเด่นเหนือสถาบัน อ่ืน รวมทั้ งเกิดการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันและท าให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ด้วย 

     สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่
ท าให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความ
ผูกพันกับหน่วยงาน 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ด าเนินการเพ่ือท าให้
ส านักประสบความส าเร็จทั้ งระยะสั้นและระยะยาว ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
     1. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจมีการปรับปรุงผล
การด าเนินการ มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นเหนือสถาบันอ่ืน รวมทั้งเกิด
การเรียนรู้ในระดับสถาบันและท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วย 
         1.1 ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการความรู้ในส านัก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเข้าเป็น
คณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้แทนแต่ละฝ่ายท า
หน้าที่ร่วมกันพิจารณาก าหนดประเด็นความรู้ที่ส าคัญต่อการ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือบริการของส านัก การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
และน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

สศต. 1-3(1) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 1-3(2) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562      

สศต. 1-3(3) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562       
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

     สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรม
และการเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุน ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมีความคล่องตัว 

     มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน 

ภาระงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง องค์กรแห่งความสุข เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2562 และการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2562 
          1.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของส านักทั้งข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้สามารถท างาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้ผู้รับ 
บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการมีความผูกพันกับหน่วยงาน 
         ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเป็นทีม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมเป็น
คณะท างานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของส านัก เช่น คณะท างาน
โครงการสืบสานประเพณีงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ประจ าปี 2562 การปฏิบัติหน้าที่งานพิธีมอบประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นต้น โดยผู้อ านวยการ
ส านักท าหน้าที่ เป็นประธานในการให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับ
ติดตาม และแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

สศต. 1-3(4) 
   ตัวอย่างหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรแสดงความ

จ านงเข้ารับการอบรม  
สศต. 1-3(5) 
   ค าสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานสงกรานต์

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2562      
สศต. 1-3(6) 
   ค าสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่งานพิธีมอบ

ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร      
สศต. 1-3(7) 
   ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และ

สัมฤทธิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (สแกน QR Code 
แบบประเมินพิธีมอบฯ ด้านล่างของหน้าเว็บ
เพจ)    

สศต. 1-3(8) 
   Facebook : ฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ.    
สศต. 1-3(9) 
   หนังสือขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง      

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(14-62)F31-8-62/webCD-F(31-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(14-62)F31-8-62/webCD-F(31-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(14-62)F31-8-62/webCD-F(31-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(14-62)F31-8-62/webCD-F(31-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(14-62)F31-8-62/webCD-F(31-8-62)/index2.asp
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)   

 

     3. สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและการเสี่ยง
ในเรื่องที่น่าลงทุน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และมี
ความคล่องตัว 
         ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การน า QR Code และ Short URL 
มาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสัมฤทธิบัตร การใช้สื่อโซเชียลใน
การปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
     4. มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตของหน่วยงาน 
         ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงสร้างการ
บริหารงานของส านักให้สอดคล้องเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตามสาย
การบังคับบัญชา มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองเป็นผู้น า
ในอนาคตของหน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
เลขานุการส านัก/หัวหน้าฝ่าย ในกรณีที่เลขานุการส านักและหัวหน้า
ฝ่ายต้องไปปฏิบัติราชการ ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือติดภารกิจอ่ืนใด
ที่ไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้  การส่งเสริมบุคลากรจัดท าผลงานเพ่ือ
ขอรับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น 

สศต. 1-3(10) 
   หนังสือขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล      
สศต. 1-3(11) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  12/2561 เมื่ อวันที่  10 
ตุลาคม 2561 วาระท่ี 4.4  

สศต. 1-3(12) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  14/2561 เมื่ อวันที่  13 
พฤศจิกายน 2561 วาระท่ี 4.1 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีการสื่อสารและรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 
     1. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
         1.1 การประชุมผู้บริหารส านัก ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
การก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาปรับปรุง  
         1.2 การประชุมบุคลากร ก าหนดให้มีการประชุมต่อจากการ
ประชุมผู้บริหารส านัก และก่อนการประชุมหรือหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุมจะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นประจ า  
         1.3 การประชุมคณะท างานต่าง ๆ  เปิดโอกาสให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็น ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วางแผน
ปรับปรุงงาน และติดตามผลการด าเนินงาน  
         1.4 การสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมสัมมนา การท ากิจกรรมกลุ่มทั้งที่เป็นวิชาการ
และนันทนาการ เพ่ือสร้างความรักความผูกพันระหว่างกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

สศต. 1-4(1) 
   ก าหนดการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สศต. 1-4(2) 
   ก าหนดการประชุมบุคลากรส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สศต. 1-4(3) 
   ค าสั่งคณะท างานต่าง ๆ 
สศต. 1-4(4) 
   รายงานผลการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริการ

วิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8-
10  ม ก ราค ม  256 2  ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี  จั งหวัด อุบลราชธานี  และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สศต. 1-4(5) 
   รายงานผลโครงการฝึกอบรม เรื่อง องค์กร

แห่งความสุข วันที่ 26 เมษายน 2562 
 

 
 

https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-8.pdf
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-8.pdf
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-8.pdf
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-8.pdf
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-8.pdf
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-9.pdf
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/office/pr4/14662-9.pdf
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1.5 การจัดสวัสดิการส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือ
บุคลากร การแสดงความยินดีโอกาสต่าง ๆ  การจัดเลี้ยงปีใหม่ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เพ่ือสร้างความรักความผูกพัน
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร   
         1.6 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งกลุ่มไลน์ผู้บริหาร และ
กลุ่มไลน์บุคลากรส านัก เพ่ือรับทราบปัญหาและการแก้ไข หรือสั่ง
การเรื่องเร่งด่วน ท าให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจ ถูกต้องตรงกัน
อย่างทั่วถึง      
     2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับผู้ลูกค้าผู้รับบริการ โดยใช้ช่องทางที่หลากหลายแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในลักษณะทิศทางเดียวและ
สองทิศทาง อาท ิ
        2.1 การส ารวจความต้องการในการจัดฝึกอบรมของบุคลากร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดท าหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
        2.2 การประชุมหารือการศึกษาทางเลือกรูปแบบใหม่ 
“โครงการเตรียมข้าราชการ” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
 

สศต. 1-4(6) 
   ระเบียบส านักการศึกษาต่อเนื่อง ว่าด้วยการ

บริหารสวัสดิการบุคลากรส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2550 

สศต. 1-4(7) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)/ว 1692 ลงวันที่ 

1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 

สศต. 1-4(8) 
   การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 

ประจ าปี 2562 
สศต. 1-4(9) 
   การประชุมหารือการศึกษาทางเลือกรูปแบบ

ใหม่ “โครงการเตรียมข้าราชการ” เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2562 

สศต. 1-4(10) 
   การเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-

เซิฟ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2562 
 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(1-62)E11-1-62/web11-1-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(1-62)E11-1-62/web11-1-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(1-62)E11-1-62/web11-1-62/index.asp
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

      
      

        2.3 การเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานความร่วมมือภายนอก ใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ หรือ แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี  เช่น การ เข้าพบ
ผู้บริหารโรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ -เซิฟ โรงแรมตวันนา ซึ่งเป็น
หน่วยงานความร่วมมือด้านโครงการสัมฤทธิบัตร ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือด้าน
การจัดฝึกอบรม เป็นต้น  

 

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

 

     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ก าหนดให้ทุกฝ่ายจัดท า
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักและ
ของมหาวิทยาลัย พร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบหลักและสนับสนุน เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางการท างาน การติ ดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกฝ่ายรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการติดตามงานพร้อมระบุปัญหา/
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการท างานตามแผนงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติงานเสนอรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลให้ทราบสถานการณ์การ
ท างานของส านัก เพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแลติดตามการท างานอย่าง
ต่อเนื่ อง และหาแนวทางแก้ ไขต่อไป เพ่ือให้ส านักสามารถ
ด าเนินงานบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน      

สศต. 1-5(1) 
   แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
สศต. 1-5(2) 
   ค ารับ รองการปฏิบั ติ ราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

สศต. 1-5(3) 
   ค ารับ รองการปฏิบั ติ ราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับฝ่าย 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

สศต. 1-5(4) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง วาระรายงานการเงิน  
สศต. 1-5(5) 
   ตัวอย่างวาระรายงานการเงินเข้าที่ประชุม

ผู้บริหารส านัก 
สศต. 1-5(6) 
   ตัวอย่างรายงานรายรับในการจัดฝึกอบรม

ประจ าเดือนเสนอรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
สศต. 1-5(7) 
   ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัด

ฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง รอบ 9 
เดือน ปีงบประมาณ 2562 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 
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. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
ในการวิ เคราะห์ /ทบทวน  SWOT ความ   
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholders) ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก
หน่วยงาน ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
และ/หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี
ที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนด 

     เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ของหน่วยงาน  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของมหาวิทยาลัยยังด าเนินการ     
ไม่แล้วเสร็จ ท าให้หน่วยงานไม่สามารถจัดท าและประเมินผล    
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ 
 

- 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

    ตัวบ่ งชี้ด้ านผลผลิต (Output) และ/หรือ
ผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเป้าหมาย และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ
ดูแล 

  

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ค รบตามพั นธกิ จของ
หน่ วยงาน   โดยก าหนดตั วบ่ งชี้ และค่ า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือ
ระดับบุคลากร  

- - 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม  จ านวน 6 ผลผลิต  ดังนี้ 
     1. รหัส ข 1.2.1 ผลผลิตการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
     2. รหัส ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทธิ-
บัตร  
     3. รหัส ง 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลา-
ภิเษก  

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

2562 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
สศต. 2-3(2) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง (วาระรายงานการเงิน) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

     4. รหัส ง 2.2.1 ผลผลิตการส่งเสริม ท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
     5. รหัส จ 1.4.1 ผลผลิตการฝึกอบรม  สศต. 
     6. รหัส พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป  สศต. 
     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
     1) รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยบรรจุในระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งเงิน ทุกครั้งที่มีการประชุม  
      2) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังฝ่ายต่าง ๆ เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
และบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (ระบบ AE) ของมหาวิทยาลัย 
     3) รายงานสรุปผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง และคณะท างานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และบันทึกใน
ระบบ e-Performance ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

สศต. 2-3(3) 
   หนั งสื อรายงานผลการด าเนิ น งานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   

สศต. 2-3(4) 
   รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2562 วาระท่ี 1.2   

สศต. 2-3(5) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  9 /2562  เมื่ อ วั น ที่  2 4 
กรกฎาคม 2562 วาระท่ี 1.3   

สศต. 2-3(6) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง ครั้ งที่  11/2562 เมื่ อ วันที่ 10 
กันยายน 2562 วาระท่ี 4.1   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี และรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
ส านัก จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 
     ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562   
 

สศต. 2-3(7) 
   รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ในระบบ e-Performance 
รอบ 12 เดือน 

สศต. 2-3(8) 
   หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมรายงานสรุปผล

การด าเนินงานการปฏิบัติ ราชการ ตาม      
ค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน   

สศต. 2-3(9) 
   ก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานตามค า

รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับหน่วยงาน) 
รอบ 12 เดือน  (ต.ค.61 -ก.ย.62) 

4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และรายงานผลต่อผู้ บ ริหารและ/หรือที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา   

- - 

 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2562
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2562
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2562
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุม 
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณา
การด าเนินงานระหว่างปี   และ/หรือการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
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
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้   

- - 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
- ไม่มีการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 1 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 
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
พันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ประเด็น   

    ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2562 ได้พิจารณาก าหนดประเด็นความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจงานบริการ
วิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 
ประเด็นความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของส านักด้านการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม   

สศต. 3-1(1) 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 สศต. 3-1(2) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 วาระที่ 
4.2     
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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
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 ประเด็น  (ต่อ) 

 สศต. 3-1(3) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  
2562 วาระท่ี 4.2   

สศต. 3-1(4) 
   แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1    

      คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการ
ประชุม ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  4 มกราคม 2562  ได้มีการ
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ประกอบด้วยบุคลากร
ฝ่ายต่าง ๆ ของส านัก รวม 45 คน 

สศต. 3-2(1) 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ   

ความรู้  ส านั กการศึกษาต่อเนื่ อง ครั้ งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 วาระที่ 
4.2     

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้  ทั กษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจงานบริการวิชาการ จากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของ
ส านัก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร และได้มีการสรุปประเด็นความรู้ดังกล่าว
เผยแพร่ไปยังบุคลากร พร้อมทั้งน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

สศต. 3-3(1) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 805 ลงวันที่ 

15 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้     

สศต. 3-3(2) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 935 ลงวันที่ 

17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่ อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ต่อ) 

การจัดการความรู้ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง สศต. 3-3(3) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/816 ลงวันที่ 18 

มีนาคม 2562 เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร 
สศต. 3-3(4) 
   ร า ย ชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  แ ล ะ ภ า พ

บรรยากาศ  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562     
สศต. 3-3(5) 
   สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผน

ธุรกิ จงานบริการวิช าการ เมื่ อวันที่  23 
เมษายน 2562 

สศต. 3-3(6) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)/ว 2013 ลงวันที่ 

26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง สรุปประเด็น
ความรู้ และแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 



49 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ ดี 
(Good Practice) มาพัฒ นาและจั ด เก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ตามข้อ 
3 และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าแผนธุรกิจ  
เช่น เอกสารแผนธุรกิจ (คู่มือการจัดท าแผนธุรกิจ) , 9 องค์ประกอบ
ของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ และ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจ
บริการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
มาสรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนธุรกิจงานบริการวิชาการ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล
กิจกรรมการจัดการความรู้ พร้อมทั้งน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 3-4(1) 
   สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผน

ธุรกิ จงานบริการวิช าการ เมื่ อวันที่  23 
เมษายน 2562  

สศต. 3-4(2) 
   เอกสารอ้างอิง แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดท า

แผนธุรกิจ) 
สศต. 3-4(3) 
   เอกสารอ้างอิง 9 องค์ประกอบของธุรกิจที่

ประสบความส าเร็จ 
สศต. 3-4(4) 
   เอกสารอ้างอิง Lean Canvas คือ เครื่องมือ

สร้างแผนธุรกิจอย่างรวดเร็ว 
สศต. 3-4(5) 
   เอกสารอ้างอิง คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 

ธุรกิจบริการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
 

http://www2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc
http://www2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc
https://blog.sellsuki.co.th/business-model-canvas1
https://blog.sellsuki.co.th/business-model-canvas1
https://www.tereb.in.th/erp/lean-canvas/
https://www.tereb.in.th/erp/lean-canvas/
https://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/ss-22441237
https://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/ss-22441237
https://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/ss-22441237
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ ดี 
(Good Practice) มาพัฒ นาและจั ด เก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศต. 3-4(6) 
   แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจงาน

บริการวิชาการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 3-4(7) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)/ว 2013 ลงวันที่ 

26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง สรุปประเด็น
ความรู้ และแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2562 

สศต. 3-4(8) 
   เว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง 
5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน

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

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจงานบริการวิชาการ มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  3 ฝ่ายฝึกอบรม 
(ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม)  ได้มีการจัดท า
แผนธุรกิจ งานฝึกอบรม (การวางแผนธุรกิจ (Business Plan)) และ
น าแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติงาน (Action Plan) เช่น การพัฒนา
หลักสูตรหรือจัดตามความต้องการของลูกค้าทั้งหลักสูตรเก่าและ
หลักสูตรใหม่ โดยการจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 

สศต. 3-5(1) 
   แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจงาน

บริการวิชาการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สศต. 3-5(2) 
   การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) ส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง   มหาวิทยาลัยสุโขทัย    
ธรรมาธิราช 

 

https://www.stou.ac.th/offices/Oce/kmoce1/PR1.htm
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/kmoce1/PR1.htm


51 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 และมีการจัดกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  และใช้ก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนการฝึกอบรม ประจ าปี 2563 ต่อไป  

สศต. 3-5(3) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)/ว 1692 ลงวันที่ 

1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ตอบ แบ บส ารวจความต้ อ งการใน การ
ฝึกอบรม  

สศต. 3-5(4) 
   สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการในการ

ฝึกอบรม  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2561 (กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) 

 
สูตรการค านวณ 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี  
 100 

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

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
    ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่

ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ และ 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2562-2566) และแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การท างานตามหน้าที่  เพ่ือส่งเสริมการท างานของบุคลากรสู่การ
เป็นมืออาชีพตามค่านิยมของส านัก คือ คุณภาพ ประทับใจ  และ
มืออาชีพ สอดคล้องกับพันธกิจของส านักด้านการบริการวิชาการแก่ 

สศต. 4(1) 
แผนพัฒนาบุคลากร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2562-2566) 

สศต. 4(2) 
แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-
มาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
    ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่

ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิ ม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ >40 ชั่วโมงต่อปีต่อ
คน (5 วันท าการ 8 ชั่วโมงต่อวัน)  (ต่อ) 

สังคม และการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ในปีการศึกษา 2561 ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น 46 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 27 คน (นับรวม ผอ. 
และ รอง ผอ.) พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 8 คน ลูกจ้างประจ า
เงินรายได้ จ านวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 7 คน 
และลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน จ านวน 1 คน (สังกัดกองกลาง)  
     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ  >40 
ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันท าการ และ 8 ชั่วโมงต่อวัน) จ านวนทั้งสิ้น 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 (= 32 x 100  / 36)   
    (จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนของส านัก นับจาก 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า เงินรายได้  
รวม 36 คน  ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  และลูกจ้างประจ า
เงินแผ่นดิน) 

สศต. 4(3) 
สรุปข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนา (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง) 

สศต. 4(4) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2561 (ข้าราชการ) 

สศต. 4(5) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

 สศต. 4(6) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2561 (ลูกจ้างประจ าเงินรายได้) 

สศต. 4(7) 
ตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการพัฒ นาเพ่ิม พูนทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 
2561 (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ 
การพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

36 คน 32 คน ร้อยละ 88.89 
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56.00 
 5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 88.89 

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

รอบการประเมนิ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

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 านักการศึกษาต่อเนื่อง  โดยที่ประชุมผู้บริหารส านักได้
พิจารณาการปรับปรุงกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงกระบวนงานฝ่ายอุทยาน
การศึกษา ซึ่งฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้มีการวิเคราะห์และทบทวน
กระบวนการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของส านักด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์
แบบเดิม เป็นการใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์แบบทางเดียว  ท าให้
การติดตามผลการประชาสัมพันธ์ท าได้ยาก  การรวบรวมข้อมูล
ผู้เข้าร่วมโครงการ  มาจากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทาง
เอกสาร ท าให้ยากต่อการเก็บข้อมูลและมีโอกาสผิดพลาดสูง จึงได้มี 

สศต. 5-1(1) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  14/2561 เมื่ อวันที่  13 
พฤศจิกายน 2561 วาระท่ี 4.2   

สศต. 5-1(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/3362 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอหัวข้อการ
ปรับปรุงกระบวนการ/การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

การปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ใหม่ ผ่าน Social Media , 
เว็ บ ไซ ต์  Google Form , QR Code แ ล ะ  Short URL ท า ให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ง่ าย และสะดวก  น อกจากนี้  ยั งส าม ารถป ระ เมิ น ผลการ
ประชาสั ม พั นธ์ โครงการและติ ดตามจ าน วนผู้ ที่ เข้ าถึ งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารส านัก ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  

สศต. 5-1(3) 
   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ ง  ครั้ งที่  1 /2562  เมื่ อ วั น ที่  2 3 
มกราคม  2562 วาระท่ี 1.8     

สศต. 5-1(4) 
ก า รป รั บ ป รุ งก ร ะบ ว น ก าร /ก า ร เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการท างานของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวัง 
ของผู้ รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่
ส าคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่
จะปรับปรุงตามข้อ 1   

     มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ และข้อเสนอแนะจากคณะท างานการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น ผ่านช่องทางที่
เหมาะสม เช่น Social Media , เว็บไซต์ , Google Form และ QR 
Code เป็นต้น  
 

สศต. 5-2(1) 
สรุปข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึง
พอใจงาน “สุขใจวันสงกรานต์ เบิกบาน
ศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ าความเป็ น ไทย ” 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

สศต. 5-2(2) 
สรุปข้อเสนอแนะคณะท างานการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล   

     มีการออกแบบกระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ และได้มีการเปรียบเทียบกระบวนการเดิมกับ
กระบวนการใหม่ ดังนี้ 
     กระบวนการเดิม  
     1. จัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ จัดท าบันทึกเวียนหน่วยงาน
ภายในและบันทึกประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก ออกแบบและ
พิมพ์โปสเตอร์/ไวนิลประชาสัมพันธ์ รวมถึงท าบันทึกขอความ
อนุ เค ราะห์ งาน ป ระช าสั ม พั น ธ์ ขอ งม ห าวิท ย าลั ย ใน ก าร         
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
     2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามประเภทของสื่อ 
     3. กรณีโครงการ/กิจกรรมที่มีการรับสมัครเข้าร่วม รอการตอบ
กลับทางโทรศัพท์และบันทึกตอบกลับ กรณีใกล้ถึงก าหนดการจัด
งานแต่กลุ่มเป้าหมายยังได้ไม่ครบตามจ านวน จะใช้วิธีโทรศัพท์
ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก แล้วรวบรวมรายชื่อ
จัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียน 
       กรณีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีการรับสมัคร เมื่อใกล้ถึงวันจัด
งาน จะมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

สศต. 5-3(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/441  ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงกระบวนการ/การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล  (ต่อ) 

     กระบวนการใหม ่ 
     1. ใช้ช่องทางการประชาสัม พันธ์แบบเดิมและเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ เว็บไซต์ 
     2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามประเภทของสื่อ 
     3. กรณีโครงการ/กิจกรรมที่มีการรับสมัครเข้าร่วม เน้นการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย โดยให้กรอกใบสมัครผ่าน Google 
Form โดยใช้ QR Code และ Short URL 
        กรณี โครงการ/กิจกรรมที่ ไม่มี การรับสมัคร  เน้ นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และให้บุคลากรในหน่วยงาน 
Share ไป ยั ง  Facebook ส่ วน ตั ว  เพ่ื อ ให้ เกิ ด เค รื อ ข่ าย การ
ประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางข้ึน 
     กระบวนการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ  

     มีการน ากระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไป
ใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันส าคัญทางศาสนา และ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ดังนี้ 
     1. โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2562 
     2. โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม  2562 
     3. โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
     4. โครงการประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจ าปี 
2562 สาดน้ าสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก  เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2562 
 
 
 
 
  

สศต. 5-4(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/292 ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ
ท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา   

สศต. 5-4(2) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1049 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ 
ท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันวิสาขบูชา  

สศต. 5-4(3) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1432 ลงวันที่ 7 

มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ 
ท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา 

สศต. 5-4(4) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/744 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ
ประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ประจ าปี 2562  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ  (ต่อ) 

 สศต. 5-4(5) 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 

สศต. 5-4(6) 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

สศต. 5-4(7) 
Facebook : ฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่
ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงาน
เก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป  

จากการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

งาน 

ผลการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ช่องทางเกา่ 
ช่อง 

ทางใหม ่ ความ
เหมาะสม 

ความพึง
พอใจ บันทึก

ภายใน 
Poster อ่ืนๆ 

Face 
book 

1. วันมาฆบูชา 40 17 4 32 4.39 4.28 

2. งานสงกรานต์   50 45 4 118 4.30 4.21 

3. วันวิสาขบูชา 27 12 1 40 4.58 4.55 

4. วันอาสาฬหบูชา
และวัน
เข้าพรรษา 

21 6 4 63 4.34 4.36 

รวม 138 80 13 253 4.40 4.35  

สศต. 5-5(1) 
ผลการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่
ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงาน
เก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป (ต่อ) 

     จากการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานพบว่า     
มีประเด็นที่ควรปรับปรุงในปีต่อไปเพิ่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
     1. ศึกษาและปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์
โค ร งก าร /กิ จ ก รรม  รวม ถึ งข้ อ มู ล เชิ ง ให้ ค วาม รู้ ท า งด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงคนได้จ านวนมากขึ้น 
     2. ศึกษาและหาวิธีการเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายภายในให้มา
ติดตามเพจเพิ่มขึ้น 
 

 

 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน  4.35  คะแนน 
     
รายการเอกสารอ้างอิง 
สศต. 6(1)  แบบประเมินความพึงพอใจงาน “ท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา” 
สศต. 6(2)  แบบประเมินความพึงพอใจงาน “ท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันวิสาขบูชา” 
สศต. 6(3)  แบบประเมินความพึงพอใจงาน “ท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา” 
สศต. 6(4)  แบบประเมินความพึงพอใจงาน "สาดน้ าสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก" ประจ าปี 2562 
สศต. 6(5)  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน 
 4.35 

ผลการด าเนินงาน 4.35 คะแนน 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา 2561  (กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) 

 
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.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของหน่วยงาน  

     ในการปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้
ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประชุมผู้บริหารส านัก การประชุมบุคลากรส านัก และ
การประชุมคณะท างานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัว
บ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คณะกรรมการจัดการความรู้ และ
คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น ซึ่งมี
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง ท าหน้าที่เป็นประธาน เพ่ือ
รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจ าปีการศึกษา 2560 และเตรียมด าเนินงานการประกัน 

สศต. 7-1(1) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับส านัก  ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง  

สศต. 7-1(2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
วาระท่ี 1.2 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของหน่วยงาน (ต่อ) 

คุณภาพการศึกษาของส านักให้สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

สศต. 7-1(3) 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ครั้งที่  14/2561 เมื่อวันที่  13 
พฤศจิกายน 2561 วาระท่ี 1.8  

สศต. 7-1(4) 
ร าย งาน ก ารป ระชุ ม บุ ค ล าก รส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 10/2561 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 วาระท่ี 1.8  

สศต. 7-1(5) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม  2562 วาระ
ที่ 1.1 

สศต. 7-1(6) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  1/2562 เมื่ อวันที่  24
กันยายน 2562 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณ ภาพ  และ 2 ) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่ วยงานและมหาวิทยาลั ยตาม
ก าหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ดังนี้ 
     1. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มีวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
         1.1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ/คณะท างานรับผิดชอบ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
         1.2 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน         
ไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
         1.3 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
     2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ผ่านที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารของส านักเป็นคณะอนุกรรมการ ก่อนที่จะรายงานข้อมูล   
ในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 
 

สศต. 7-2(1) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

สศต. 7-2(2) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 

สศต. 7-2(3) 
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะอนุ กรรมการจั ดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

สศต. 7-2(4) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  1/2562 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม  2562 

สศต. 7-2(5) 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่  2/2562 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม  2562 

สศต. 7-2(6) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2562  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณ ภาพ  และ 2 ) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่ วยงานและมหาวิทยาลั ยตาม
ก าหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  
(ต่อ) 

 สศต. 7-2(7) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ค รั้ งที่  2 /2562  เมื่ อ วัน ที่  2 4 
มกราคม 2562 

สศต. 7-2(8) 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ส านักการศึกษา
ต่อ เนื่ อง ครั้ งที่  1/2562 เมื่ อวันที่  24
กันยายน 2562 วาระท่ี 4.1 

สศต. 7-2(9) 
เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  

     ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ไปจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (หรือแผนยกระดับประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน)  โดยจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนา ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2561 ส่วนที่ 2  จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม คือ    
 

สศต. 7-3(1) 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเนื่ อง ประจ าปีการศึกษา 
2560 (ส่ วนที่  2  ผลการปรับป รุ งต าม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน)  

 

 

https://www.stou.ac.th/offices/Oce/qaoce/index.htm
https://www.stou.ac.th/offices/Oce/qaoce/index.htm
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มี การน าผลการประเมินคุณ ภาพ ไปท า
แผนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์
และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน  

     1. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นวิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์ 
     2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (In-house) 
     3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดฝึกอบรม 
     4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการสัมฤทธิบัตร   
     โครงการดังกล่าวถือเป็นภารกิจหลักของส านักด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ทั้งในส่วนของการจัดฝึกอบรม ในฐานะเป็น
หน่วยงานหารายได้ และการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร   
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผลผลิตการฝึกอบรม สศต. (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) 
รหัส จ 1.4.1 ตัวชี้วัดร้อยละของรายรับจริงเมื่อเทียบกับประมาณ
การรายรับ และผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตร 
รหัส ข 2.1.1 ตัวชี้วัดจ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรใหม่  และ
ตัวชี้วัดร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปีของผู้เรียนสัมฤทธิบัตรในโครงการเรียน
ล่วงหน้าเมื่อเทียบกับปีฐาน  
     เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์สู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวชี้วัดร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปีของผู้เรียนใหม่ใน
โครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อเทียบจากปีฐาน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  

สศต. 7-3(2) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ระยะ 5  ปี  (พ .ศ . 2556 -2560) ฉบั บ
ปรับปรุง 

สศต. 7-3(3) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มี การน าผลการประเมินคุณ ภาพ ไปท า
แผนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์
และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน  (ต่อ) 

5 พัฒนาองค์กรสู่งองค์กรสมรรถนะสูง ตัวชี้วัดร้อยละของรายรับจริง
เมื่อเทียบกับเป้าหมายประจ าป ี

 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560)  ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)       
ปีการศึกษา 2561 ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผล
การประเมิน (หรือแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน)  ดังนี้ 
     1. จัดท าโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นวิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยได้ เชิญบุคลากรของ
ส านัก จ านวน 2 ราย คือ นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์  ต าแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ และ นายกิตติภพ   
นามพุทธา ต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับบุคลากร
ของส านัก เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สศต. 7-4(1) 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
(ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผลการประเมิน)  ในรายงานการประเมิน
ตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2561   

สศต. 7-4(2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2562 วาระที่ 3.2   

สศต. 7-4(3) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 814 ลงวันที่ 
18  มี น าคม  2562 เรื่ อ ง  ขอ เชิญ เป็ น
วิทยากร 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

     2. การจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือกับ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ประยุกต์ใช้ Excel กับงานสหกรณ์” ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครสวรรค์ จ ากดั เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 
     3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดฝึกอบรม ได้มีการ
ออกไปประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม โดยความร่วมมือกับศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. เพชรบุรี ให้กับโรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์ 
จ านวน 31 แห่ง เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. เพชรบุรี 
     4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการสัมฤทธิบัตร เพ่ือเพ่ิม
จ านวนผู้ เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย การจัดการ
ประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ  เป็นต้น 
     การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอก โดยการออกไปแนะ
แนว ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรแก่
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ  อาท ิ

สศต. 7-4(4) 
   หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 805 ลงวันที่ 15 

มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้          

สศต. 7-4(5) 
ใบลงทะเบียนและภาพกิจกรรม กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเป็นวิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562   

สศต. 7-4(6) 
สรุปบทเรียนรู้การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562   

สศต. 7-4(7) 
หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/1120 ลงวันที่ 
3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Excel 
กับงานสหกรณ์  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ โรงเรียนสมุทรปราการ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
เพชรบุรี เป็นต้น   
     การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร เป็น
การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ตาม
อัธยาศัย โดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิการศึกษา ได้ศึกษาชุดวิชาต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เรียนด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้นเรียน สอบ
ผ่านรับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ 
     นักศึกษา มสธ. เรียนสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปกับปริญญาตรี และ
โอนชุดวิชาได้ ท าให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น 
     นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการ
สัมฤทธิบัตร จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพ่ิมทางเลือกใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

สศต. 7-4(8) 
   หนังสือที่ อว 0602.08(01)/1690 ลงวันที่ 1 

กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดฝึกอบรม
และให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ฝึกอบรมต่างจังหวัด   

สศต. 7-4(9) 
ค าสั่ งที่  1897/2562  เรื่อง ให้ บุ คลากร      
มาปฏิบัติราชการฝึกอบรม  

สศต. 7-4(10) 
การประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี (หลักฐานเดียวกับ สศต. 7-4(17) 

สศต. 7-4(11) 
การจัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียน
ปริญญาตรีล่วงหน้า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ  
  

 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-62)E6-2-62/web6-2-62/index.asp
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 สศต. 7-4(12) 
   การจัดการประกวดสุนทรพจน์เทิด      พระ

เกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มสธ. 

สศต. 7-4(13) 
การแนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม งาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.  

สศต. 7-4(14) 
การแนะแนวการศึกษาและฝึกอบรม การ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ. 

สศต. 7-4(15) 
การแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์การ
อาหารและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562 เมื่อ
วันที่  11 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงแรม  
ตวันนา กรุงเทพฯ  
  

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(12-62)B1-8-62/webCD-B(1-8-62)/index2.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(16-62)E8-9-62/web8-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(13-62)E11-7-62/web11-7-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(4-62)E11-2-62/web11-2-62/index.asp
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน (ต่อ) 

 สศต. 7-4(16) 
การประชุมหารือการศึ กษาทางเลื อก
รูปแบบใหม่ โครงการเตรียมข้าราชการที่ดี 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคารตรีศร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

สศต. 7-4(17) 
สัมมนา “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับ
โครงการสัมฤทธิบัตร” และมอบมุมศึกษา
โครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบท
เรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

     ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดโดยส านักบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2562  จ านวน 3 ราย  คือ  
     1. นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
     2. นางนันทภัค  อินทุยศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม  

สศต. 7-5(1) 
หนังสือที่ ศธ 0522.04(01)/ว 805  ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญ เข้ าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง/แนวทางการ
ด าเนินงาน  ส าหรับตั วบ่ งชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2561     

 
 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(15-62)E25-8-62/web25-8-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(17-62)E13-9-62/web13-9-62/index.asp
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบท
เรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

     3. นางอนงค์  สุขสุเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้   
     1. ได้ทราบกรอบแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านัก 
     2. ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย การน าจุดเด่น
ของแต่ละหน่วยงานมาปรับใช้กับส านัก เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรระยะสั้น และระยะยาว เป็นต้น 
     3. ลักษณะปัญหาที่พบของหน่วยงานส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึง
กัน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถ
ใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาของส านักได้ 
     4. ท าให้ทราบแนวทาง/เทคนิคการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของแต่ละหน่วยงานตามที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของส านักได ้
 

สศต. 7-5(2) 
สรุปผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา หน่วยงานระดับส านัก/
สถาบัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

สศต. 7-5(3) 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง/
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

สศต. 7-5(4) 
สรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน โดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบท
เรียนรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

     5. ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการประเมิน 

 
  ในปีการศึกษา 2561  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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) - - - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ 56.00 88.89  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ระดับ 4 4.35  4.35 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน   4 ข้อ 5 ข้อ  5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้    4.89 
 
 
 
 



77 
 

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 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การน าองค์การ   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้     
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา              
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะ ในการท างานตามหน้าที่ 

 

- 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ      
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมากขึ้น เช่น การน า 
QR Code และ Short URL มาใช้ในงานด้านการฝึกอบรม โครงการสัมฤทธิบัตร 
การจัดเสวนา/อภิปรายทางวิชาการ และการใช้สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน         
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

- 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- - 
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ภาคผนวก 
 
รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ี 3028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก ส านักการศึกษาต่อเนื่อง) 

1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล       กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม        กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม      กรรมการ 
6.  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม     กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา        กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
    8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล      กรรมการ 
    8.2 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์      กรรมการ  
9. เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       กรรมการและเลขานุการ 
 
 

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

 
 
 


