
 

     
 
 
 
 
 
                                                             

                                  
 
 
       

                                                                       
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
              ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ซึ่งประกอบไปด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกนั้น  
 

               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามแนวของส านักงานการอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  โดยได้ประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  และ วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง และ แนวทางการพัฒนา  ในระหว่างเดือนกันยายน 2560 – สิงหาคม 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น 
4 ส่วน  คือ 
              ส่วนที่ 1     :   ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างองค์กร ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
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              ส่วนที่ 4     :   สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
              ส่วนที่ 5     :   ภาคผนวก 
             ดังนั้น  คู่มือนี้จะเป็นแนวทางในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ประจ าปี 2560  และใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนางาน
ต่อไป 
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บทที ่1 
ส่วนน า SAR 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
             การประเมินตนเองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2560 (กันยายน 2560 – สิงหาคม 2561) และ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
                  ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (8 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเอง
รายตัวบ่งชี้ของส านักงานการอุดมศึกษา  อยู่ที่ระดับคะแนน  4.39   
         ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ เป็นดังนี้ (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) 
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 1      ภาวะผู้น าผู้บริหารหน่วยงาน                                                    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5   
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 2      กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน                                        ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4   
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 3      การพัฒนาหน่วยงานสุ่องค์กรการเรียนรู้                                       ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 4      บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา                                      ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   5  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 5      ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน    ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   3  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 6      ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                      ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน   4.72  
           -   ตัวบ่งชี้ที่ 7      การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน                         ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน    4     
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P.1  ลักษณะองค์กร 
    ชื่อหน่วยงำน ที่ตัง้ และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

ประวัติควำมเป็นมำ..ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  มุ่งให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากท่ีสุด  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพ่ิมบริการให้ใกล้ผู้เรียน มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาขึ้น จ านวน 10 แห่ง  ได้แก่  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี 
อุบลราชธานี สุโขทัย อุดรธานี ล าปาง จันทบุรี ยะลา และนครนายก แต่ละศูนย์ฯจะรองรับการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 5 - 10 จังหวัดโดยรอบ 
 

เขตรับผิดชอบ ศวน.มสธ.ล ำปำง 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน.ได้แก่.... 
ล ำปำง...ล ำพูน... เชียงใหม่..แพร. ่..น่ำน...พะเยำ...เชียงรำย....และแม่ฮ่องสอน 
        จากแนวคิดของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด  มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพและให้ 
ความส าคัญในการจัดบริการนักศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดเพ่ือให้สามารถเปิดโอกาสการศึกษาและเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  ในการบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการที่กว้างขวาง ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการ 
อ่ืน ๆ อาทิ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภาค  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.  ในเวลาเดียวกันได้ก าหนดแนวคิดของการมี 
"ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวร" ซึ่งจะเป็นศูนย์บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่เป็นของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมการบริการการศึกษาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
ภายใต้การดูแลของ "ส านักบรรณสารสนเทศ" ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา ในสังกัดส านักเทคโนโลยีการศึกษา และได้รวมแนวคิดของการจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคถาวรจากส านักบริการการศึกษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านักบรรณสารสนเทศ ด้วย โดยมีชื่อใหม่ว่า"ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ" เพ่ือให้บริการ
ห้องสมุด สื่อการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
 
 

- 2    - 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง..ขนาดที่ตั้งส านักงาน : 11.2 ไร่ 
ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถ. ล าปางเชียงใหม่ ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ล าปาง 52190 
เปิดให้บริการ : 15 กรกฎาคม 2541    

เขตรับผิดชอบ ศวน.มสธ.ล ำปำง 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน  ได้แก่  ล ำปำง  ล ำพูน  เชียงใหม่  แพร่  น่ำน  พะเยำ  เชียงรำย และแม่ฮ่องสอน 
 

ก.  สภำพแวดล้อมขององค์กร 
(1)   กำรให้บริกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  ให้บริกำรกำรศึกษำครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัดภำคเหนือ 

                 บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
                         -   กำรรับสมัครนักศึกษำ 
                         -   กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
                         -   กำรให้บริกำรงำนทะเบียนนักศึกษำและแนะน ำกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกล 
                         -   รองรับกิจกรรมกำรสอนกำรฝึกอบรมและบริกำรกำรศึกษำอ่ืนๆที่มหำวิทยำลัยจะจัดให้มีข้ึน และด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  
                         -   เป็นแหล่งวิทยำกำรควำมรู้ในระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำของประชำชนทั่วไป 
                         -   จัดบริกำรสถำนที่ในกำรประชุม สัมมนำ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ชุมชนและท้องถิ่น 
                    บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  
                          -  ให้บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ แก่หน่วยงำนและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
                          -  ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
         1.1  กำรให้บริกำรแบบครบวงจร ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS  

      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือให้บริการแก่นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนในเขตพ้ืนที่  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน  คือ ล าปาง  
ล าพูน  แพร่  น่าน  พะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  งานให้บริการเป็นงานหลักและมีความส าคัญของศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนมีการ 
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ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนาในทุกปี  โดยปี 2552  มีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ One Stop Service  หรือ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว  เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  และลดขั้นตอนการให้บริการต่างๆ เช่น  การให้บริการงานทะเบียน  การรับสมัครนักศึกษา  การบริการ
ค าร้องต่างๆ ให้กระชับ  รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ปัจจุบันได้มีการบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS เคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการต่างๆ
ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ  
      1.2  กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มสธ. / กำรให้บริกำรห้องสมุด  
            พันธกิจ (Mission) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  คือ ส่งเสริม / สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. . ทั้งในระดับปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา  ในด้านการ
ใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมเสริมทักษะต่างๆ  การให้บริการสื่อการศึกษา  ฯลฯ  การให้บริการห้องสมุด ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เป็นระบบ
การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)  ให้บริการสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบของ หนังสือชุดวิชา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ให้กับนักศึกษา มสธ. และ ประชาชนทั่วไป 
     1.3  กิจกรรมชมรมนักศึกษำ/บัณฑิต 
           ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา/บัณฑิต มสธ. ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  คือ ล าปาง  ล าพูน  แพร่  น่าน  พะเยา  เชี ยงราย  เชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน  โดยมีการวางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา/บัณฑิตประจ าทุกปี มีการด าเนินงานตามแผนงาน  เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักศึกษา  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  และหน่วยงานภายใน/ภายนอก มสธ. ทั้งนี้โดยเน้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค วามรู้  ทักษะทางปัญญา  ความรับผิดชอบ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โดยให้นักศึกษา มสธ.  มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา
สถาบันการศึกษาต่างๆในพ้ืนที่   เช่น  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ฯลฯ  
      1.4  กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพแก่สังคม 
            ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งมีการให้บริการทางด้านการศึกษาตามความ
ต้องการของชุมชน และให้บริการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคม อันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยผลจาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาท าให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ  ในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมืองที่ด ี 
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     1.5  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคเหนือ 
             ภาคเหนือของไทย เป็นดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นเทือกเขาสูง มีที่ราบหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์  มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า จึงเป็นแหล่งที่มีการก่อเกิดความ
เจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ  และยังคงปรากฎโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ทรงคุณค่า และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ  พันธกิจของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  คือ  การอนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างไนพ้ืนที่  
เพ่ือให้นักศึกษา  ประชาชนเกิดความ ตระหนัก มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ และส่งเสริมทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน   วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ภาคเหนือให้คงอยู่สืบทอดต่อไป 

     ผู้รับบริกำร 
1)  นักเรียน / นักศึกษา  / ประชาชน 
2) นักศึกษา มสธ. 
3) หน่วยงาน  สถานศึกษา  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ทหาร   ต ารวจ   กศน.  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยอาชีวะ  วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ 
4) โรงงานอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ     

(2)  วสิัยทัศน์  พันธกิจ  ค่ำนิยม 
     วิสัยทัศน์ (Vision) 
             "มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ" 

     พันธกิจ ( Mission ) 
1. บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำและประชำชน 
2. สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ มสธ.  
3. พัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำยในกำรให้บริกำรกำรศึกษำทำงไกล 
4. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม 
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5. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

    ค่ำนิยม    
1. ร่วมแรงร่วมใจ 
2. ใฝ่คุณธรรม 
3. น ำสิ่งใหม่ 
4. เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

S = synergy  หมายถึง ร่วมแรงใจ  มีองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม คือ Organization  First,  Teamwork , Workforce focus 
T = Transparency  หมายถึง ใฝ่คุณธรรม มีองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม คือ Social  Responsibility, Management by Fact, Morals& Ethics 
O = Originality หมายถึง น าส่ิงใหม่ มีองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on the Future, Focus on Innovation, Visionary  Leadership 
U = Ubiquitous Learning หมายถึง เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา มีองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on Customer, Lifelong Learning, System Perspective 
 

 

(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  
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บุคลำกรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง จ ำนวน 18 คน 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

(นางตัสมาริน  อธิจิตตา )  
งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 

จ ำนวน    7   คน 
งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

จ ำนวน    5    คน 
งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  

จ ำนวน   5    คน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(นายสานิตย์  แหวนทองค า) 

 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 
 (นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์) 

 
พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 

(1.นายสมควร  พันธ์โหมด)  (2.นายเฉลิมพล ตุ้ยวงศ์) 
 

นักการภารโรง              คนงาน                      คนสวน 
(นางอรณี  ทรายมูล)    (นางมาลี วรรณกูล)    (นายไพรุ่ง พรมเวียง) 

 
 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(นายสุพจน์  สระทองพูน) 

 
นักวิชาการศึกษา   (ป.โท) 
(นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์) 

 
นักวิชาการศึกษา   

(นางธีญาภรณ์  สีเขียว) 
 

นายช่างศิลป์ 
(นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์) 

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
(นายเสกข์  อธิจิตตา) 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(นายวีรพร  ปานโชติ) 

 
บรรณารักษ์ 1 

(นางสุวรักษ์  สระทองพูน.) 
 

บรรณารักษ์ 2  
(น.ส.รุ่งอรุณ  เป๊กค าเครือ) 

 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(นายเนติ  ณ นคร) 
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จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร  ปี 2560                                                                                                                                     หน่วย : คน 
ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร  สำยสนับสนุน รวม 

ข้ำรำชกำร - 6 6 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 5 5 
ลูกจ้ำงชั่วครำว    
           -    ลูกจ้ำงลักษณะพิเศษ (เงินรำยได้) ผอ.ศวน.   1 
           -    ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน (เงินรำยได้)    6 
                                               รวมทั้งสิ้น   18 

 
 
วุฒิกำรศึกษำ(บุคลำกร 18 คน) 
 

 วุฒิกำรศึกษำ 
ม.6 ปวช. ปวส. ตรี โท เอก รวม 
4 -  10 4 - 18 

ร้อยละ 22.22 -  55.56 22.22 - 100 
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ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 
ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร 

1.นางตัสมาริน  อธิจิตตา ข้าราชการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ) 

ปริญญาโท 
ศศ.ม.บริหารการศึกษา 

- สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
  ส าหรับผู้บริหาร 
- ศิลปะการพูดเพ่ือเป็นผู้น า 

2.นายสานิตย์  แหวนทองค า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ปริญญาตรี 
พุทธสาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) 
 

- การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 
- เทคนิคการจัดท า TOR การท าสัญญา 
  และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.นายสุพจน์  สระทองพูน ข้าราชการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ช านาญการ 

ปริญญาตรี 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา
การแนะแนว) 

 

4.นายเสกข์  อธิจิตตา ข้าราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ ปริญญาตรี 
กศบ.ศิลปศึกษา 

-การผลิตรายการโทรทัศน์และ 
 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ณ ประเทศ 
 นิวซีแลนด์ 
-เทคนิคการปฏิบัติงานด้าน 
 โสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพและเสียง 

6.นายวีรพร  ปานโชต ิ ข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปริญญาตรี 
คอบ.คอมพิวเตอร์ 

- Data Analyze BI Solutions with 
  Excel & Office 

7.นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
รปศ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บธ.บ การจัดการทั่วไป 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 
  และการเงิน 
- เทคนิคการพูดและพิธีกรมืออาชีพ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วุฒิบัตร 
9.นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
นักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท) ปริญญาโท 

วิศวกรรมศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค RSO 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

10.นางสาวธีญาภรณ์  สีเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

- สัมมนาเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยไทย 
  สู่ประชาคมอาเซี่ยน 
- การส่งเสริมและบริการการศึกษา 
  ศูนย์วิทยพัฒนา 

11.นางสุวรักษ์  สระทองพูน พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

บรรณารักษ์ ปริญญาตรี 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

- การจัดการความรู้ห้องสมุดยุค 
  ใหม่ 

12.รุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

บรรณารักษ์ ปริญญาโท 
ศศม.สารสนเทศศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 
  บริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 

13.นายเนติ  ณ นคร ข้าราชการ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ช านาญงาน ปริญญาตรี 
 

- การบ ารุงรักษาและควบคุมระบบ 
  เครื่องปรับอากาศ 

14.นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์ 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นายช่างศิลป์ ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(ศิลปกรรม) 

- การประชาสัมพันธ์ 
- การพัฒนาการให้บริการ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วุฒิบัตร 

15.นายสมควร  พันธุ์โหมด ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

พนักงานขับรถ ม.6 - 

16.นายเฉลิมพล  ตุ้ยวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

พนักงานขับรถ ม.6 - 

17.นางอรณี  ทรายมูล 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นักการ ม.6 - 

18.นางมาลี  วรรณกูล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คนงาน 
 

ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต 
(การประชาสัมพันธ์) 

- 

19.นายไพรุ่ง  พรมเวียง 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คนสวน ม.6 - 
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  (4)  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บังคับ 

    ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.ล าปางปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบั  ทั้งจากภายในและภายนอก ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผู้ที่ออกกฎระเบียบ/หน่วยงานรับรองมาตรฐาน/องค์กรตรวจสอบ กฎระเบียบ/มาตรฐาน/ข้อบังคบัที่ส าคัญ 

ส ำนกังบประมำณ ระเบียบกำรจดัสรรงบประมำณ 

กรมบญัชีกลำง ระเบียบกำรเบิก-จำ่ยเงิน 

ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนกำรศกึษำ (สมศ.) มำตรฐำนคณุภำพตำมเกณฑ์ สมศ. 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) มำตรฐำนหลกัสตูรและมำตรฐำนคณุภำพกำรศกึษำตำมเกณฑ์ของ สกอ. 

 
   งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 

   -    การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 
   -    การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนามีอ านาจพิจารณาอนุมัติและการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
   -    ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 2526 
   -    ระบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554 

        -    การมอบอ านาจการบริหารงานทั่วไปให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 

  งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
        -     หลักเกณฑ์การอบรมเข้ม (พิเศษ) พ.ศ. 2555 
        -     แนวปฏิบัติการด าเนินการขอตรวจสอบคะแนนและขอตรวจสอบข้อมูลการเข้าสอบ 

     -     ระยะเวลาการให้บริการตอบปัญหาทางจดหมายแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/IntensivTraining_u.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/requestexam.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/koporor.pdf


 

     -     การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2551 (ส าหรับประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)  
     -     ค่าธรรมเนียมในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การต่ออายุสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การสอบไล่ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

        -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอกระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
     -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา พ.ศ. 2555 (ส าหรับประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)  

        -     ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร     กำรแบ่งส่วนรำชกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 

งานอ านวยการและธุรการ  
รับผิดชอบ งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนประชำสัมพันธ์ กำรประกันคุณภำพ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมรู้ กำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view3.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/Wal-in_exam_fee.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_regis2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_status2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_enrollanddrop2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_exam2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_compareexperience2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_transfer2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_movemajor2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_importantdoc2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_forbidprop2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_discipline2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view2.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/Walk-in-Exam_regular.pdf


 

 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
รับผิดชอบ กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำร กำรรับสมัคร กำรรับลงทะเบียนของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรแนะแนวกำรศึกษำ
และอำชีพ กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรตอบค ำถำมนักศึกษำ กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย กำรจัดนิทรรศกำร กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรในท้องถิ่น กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ  ชมรมบัณฑิต  กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
รับผิดชอบกำรให้บริกำรห้องสมุดและสื่อกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยผลิต กำรบริกำรเทคโนโลยีกำรศึกษำต่ำง ๆ กำรผลิตสื่อพ้ืนฐำน ประสำนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย กำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรบ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและงำน 
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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         แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  เชื่อมโยง 
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  อธิการบดี 

ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง 

งานประสานศวน. 
ศวน. 

- ส านกังานอธิการบดี                     -    ส านกัทะเบียนและวดัผล 
- ส านกับริการการศึกษา                 -    ส านกับณัฑิตศึกษา 
- ส านกับรรณสารสนเทศ                -    ส านกัวชิาการ 
- ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา            -    ส านกัคอมพิวเตอร์ 
- ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง                -    สถาบนัวจิยัและพฒันา 
- ส านกัพิมพ ์                                 -    สาขาวชิา 

1. ศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าจงัหวดั/อ าเภอ (สนามสอบ
ของ มสธ.) 

2. หอ้งสมุดประชาชน (มุม มสธ.) 
3. เรือนจ ากลางและเรือนจ าจงัหวดัในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
4. ชมรมนกัศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 8 จงัหวดั 
 

รองอธิการบดฝ่ีายบริการการศึกษา 



 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของศูนย์วทิยพฒันา   มสธ.  ล าปาง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 หมำยเหตุ   บริการวิชาการแก่สังคมกระจายให้งานอ่ืนได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์วิทยพัฒนำ  มสธ. ล ำปำง 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

 งานสารบรรณและธุรการ 

 งานบุคคลและการจัดการความรู ้

 งานการเงิน 

 งานบัญชี 

 งานวางแผนและงบประมาณ  

 งานพัสดุ ครุภัณฑ์   

 งานอาคารสถานที่และประสานงานการใช้ห้องประชุม 

 งานยานพาหนะ 

 งานบริหารความเส่ียงและรักษาความปลอดภัย 

 งานควบคุมภายใน 

 ดูแลและประสานงานการเช่าใช้ห้องประชุม 

 งานประสานงานกับหนว่ยงานตา่งๆ  

 งานอื่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

 งานห้องสมุด 

 งานบริการเทคโนโลยีการศึกษาทกุรูปแบบเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียน 
การสอนและการฝึกอบรม 

 งานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูแลรกัษาโสตทัศนูปกรณ์ 

 งานบริการสื่อเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

 จัดท าสปอตและรายการวิทยุท้องถิ่น 

 งานสร้างเครือข่ายระหวา่งห้องสมุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 งานประชาสัมพันธ ์

 งานสร้างเครือขายห้องมุด 

 นิเทศและติตามผลการด าเนินงานศูนยบ์ริการเฉพาะกิจมุม มสธ. 
เรือนจ า 

 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 ให้บริการสืบค้นข้อมูลการศึกษา 

 งานอื่นๆที่ๆด้รับมอบหมาย 

 งานลงทะเบียนนักศึกษา 

 งานบริการนักศึกษา 

 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 งานรณรงค์รับสมัครนักศึกษาและจ าหนา่ยใบสมัคร 

 งานฝึกอบรมและประสบการณ์วิชาชีพ 

 งานกิจกรรมการฝกึซ้อมย่อยพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

 งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑติ  สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช 

 งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 งานแนะแนวให้ค าปรึกษา 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 กิจกรรมการสอนเสริมนัดหมาย 

 กิจกรรมส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษา 

 งานเครือข่ายบริการการศึกษา 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ ประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

(2) ผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้เสีย 

          วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  
               1) เพ่ือสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม ละงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล  
               2) เพ่ือเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  
               3) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค  
               4) เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และองค์กรอ่ืนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
               5) เพ่ือด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
   ผู้รับบริกำร 

1. นักเรียนระดับมัธยมปลายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจาก กศน. 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน(แม่ฮ่องสอน/แพร่/น่าน) 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ 

5. กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน/ล าปาง 

6. กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 

7. สถาบันการศึกษา 
8. ค่ายทหาร 
9. โรงพยาบาล สาธารณสุข 
10. หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
11. โรงงานอุตสาหกรรม 
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12. องค์การบริหารท้องถิ่น(อบต.) 
13. กศน. 
14. โรงเรียน 
15. วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยเทคนิค 
16. ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 

     ผู้มีส่วนได้เสีย    
          หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมอื 
      ผู้ส่งมอบ             อธิการบดี  รองอธิการบดีที่ก ากับดุแล  งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 
      คูค่วำมร่วมมือ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาล าปาง  วิทยาลัยการพยาบาลบรมราช 
                              ชนนีล าปาง  วิทยาลัยการอาชีพเทิง  วิทยาลัยชุมชนแพร่  วิทยาลัยชุมชนน่าน  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  โรงเรียนประจ าจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ   
                             ห้องสมุดประชาชน 8 จังหวัด  เรือนจ า/ทัณฑสถาน 8 จังหวัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง 8 จังหวัด  กศน. 8 จังหวัด 
 

P2   สภาวการณ์ขององค์กร 
         แนวนโยบำยในกำรบริหำรงำน 

        1.   พัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมอย่างสูงในการให้บริการการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและประชาชน 
              ทั่วไป  จัดให้มีอาคารสถานที่  วัสดุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน  การสอนใน 
              ระดับบัณฑิตศึกษา 
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        2.   พัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
        3.   พัฒนาสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
        4.   สร้างเสริมบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  สร้างขวัญ  ก าลังใจและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคลากรทุกหน่วย 
             และทุกระดับ ระดมความคิดสติปัญญา พลังกาย พลังใจของบุคลากรเพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 

 (1)  ล ำดับในกำรแข่งขัน 

      1.  กำรแข่งขันกับตนเอง   
               -   ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของสังคม  น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด 

                    ประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบการศึกษาทางไกล  
               -   การขยายตัวของสถานศึกษาต่างๆที่รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท  ท าให้การแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 

                      -   การเปิดหลักสูตรการศึกษากว้างและเป็นมาตรฐานของ มสธ. แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่  ดังนั้นควรส ารวจ 
                          ความตอ้งการหลักสูตรการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือเปิดหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้น  
                      -   ปรับปรงุปัญหาภายใน มสธ. เช่น  การจัดส่งหนังสือล่าช้า  การสมัครนักศึกษาใหม่  และการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ  
                      -   พัฒนาระบบการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  พร้อมระบบการช่วยเหลือและติดตามนักศึกษาที่มีปัญหา(Maintain)  เพื่อลดการลาออกกลางคัน 

                          (Drop Out) 
                      -   พัฒนาวธิีการประชาสัมพันธ์ที่สะดวก  รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงชุมชนทุกพ้ืนที่ 
                      -   พัฒนาการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตร แก่นักเรียน และการเรียนคู่ขนาน เรียนควบคู่กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

    2.  กำรแข่งขันกับสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภำคเหนือ  ปัจจุบันมีสถานศึกษาเกิดขึ้นมากมาย   ตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา   
          สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความ   พยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพ่ือรองรับกับสภาพการแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรงขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ 
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          และเอกชนหลายแห่งได้พยายามจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ    สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อใน 
          ระดับอุดมศึกษาได้มากข้ึน   
 

   (2)  กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                -     เพ่ิมการประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษา 
                -     เพ่ิมการให้บริการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ 
                -     แนะน าหลกัสูตรการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตร แก่นักเรียน 
                -     แนะน าการเรียนคู่ขนาน เรียนควบคู่กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์    
     ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ ำนวนนักศึกษำใหม่(ทุกระดับ) และผู้เรียนสัมฤทธิบัตร เม่ือเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (สมัครผ่ำน ศวน.)  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  ท าให้ออกรับสมัครได้ไม่เต็มที่  เนื่องจากศวน.มสธ.ล าปางเป็นพ้ืนที่ภาคเหนือแต่ละจังหวัดอยู่ห่างไกล  ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกรับสมัครนอกพ้ืนที่ การออกให้บริการรับสมัครบ่อยท าให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

2. การประชาสัมพันธ์อยู่ในวงจ ากัด ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเป้าหมาย 

3. ปัญหาเรื่องการส่งหนังสือล่าช้า การตอบรับการสมัครล่าช้า ท าให้มีผู้มาสมัครน้อย 

4. สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่ภาคเหนือมีจ านวนมาก   ผู้ที่ท างานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากมีวุฒิปริญญาตรีแล้ว 

กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. หาวิธีการด าเนินการรับสมัครให้เร็วขึ้น หรือเบ็ดเสร็จทั้งหมดในขั้นตอนเดียว  

2. ปรับปรุงระบบการจัดส่งหนังสือ/เอกสารชุดวิชาให้รวดเร็วข้ึน 
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3. เพ่ิมงบประมาณการรับสมัครนักศึกษามากข้ึน หรือเพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาสมัครผ่านสื่ออ่ืนๆได้มากข้ึน 

4. เน้นการเพิ่มยอดการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน ปีต่อไป 
1. ควรมีจุดจ าหน่ายใบสมัครที่ห้องสมุด/ที่อ่ืนๆให้มากขึ้น หรือโหลดจากอินเตอร์เน็ต  

 

ตัวช้ีวัดที่  2 :  ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมลดกำรลำออกกลำงคันและลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมลดการลาออกกลางคัน  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

2. ขาดงบประมาณด้านอาหาร  เพราะที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ห่างจากพ้ืนที่ชุมชน หรือพ้ืนที่จ าหน่ายอาหาร 

กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. รณรงค์ให้นักศึกษาท่ียังไม่เข้าใจระบบการเรียนการสอนทางไกลเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ฟ้ืนฟูชมรมบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ “พ่ีช่วยน้อง” 

3. ควรมีงบอาหารกลางวันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 

1. จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูชมรมบัณฑิตทุกจังหวัด 
2. ควรจัดให้มีงบอาหารกลางวัน  เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัดที่ 3 :  ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนทุกระดับผ่ำน ศวน. เม่ือเทียบกับภำคกำรศึกษำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ   
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ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. นักศึกษามีทางเลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียนมากขึ้น เช่น การลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ  และการลงทะเบียนผ่านธนาคาร  ซึ่งสะดวกและง่ายกว่าการ

เดินทางมาที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางซึ่งอยู่นอกเมือง 

2. ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถรับหนังสือชุดวิชาที่ศูนย์ฯ  ต้องรอมหาวิทยาลัยส่งให้ (ประมาณ 45 วัน) 

3. การออกให้บริการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าของศูนย์วิทยพัฒนา จะแฝงพ่วงไปพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษา  เนื่องจากไม่มีงบประมาณออกให้บริการรับ

ลงทะเบียนโดยเฉพาะ 

กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. อนุญาตให้ศูนย์วิทยพัฒนาจ่ายหนังสือชุดวิชาพ้ืนฐานให้นักศึกษาเก่าท่ีลงทะเบียนเรียนด้วย  เพ่ือจูงใจให้มาลงทะเบียนผ่านศวน. จะช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายการจัดส่ง

หนังสือทางไปรษณีย์ของของมหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรงบประมาณให้ศวน.ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาในช่วงการลงทะเบียนเรียน 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป  
          จัดงบประมาณในการออกให้บริการรับการลงทะเบียนเรียนกลุ่มเป้าหมายใหญ่ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก เช่น  รับลงทะเบียนเรียน ณ สนามสอบประจ าจังหวัดใน
พ้ืนที่ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 :  ร้อยละเฉลี่ยของชมรมนักศึกษำประจ ำจังหวัดที่ด ำเนินกิจกรรมต่อจ ำนวนชมรมนักศึกษำทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน 

1. สถานที่ตั้งชมรมนักศึกษาไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่ตั้งที่บ้านประธานชมรมนักศึกษา  ท าให้ขาดการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานที่ดี 

2. ไม่มีการจัดตั้งชมรมบัณฑิต 
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กลยุทธ์/วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
1. จัดตั้งที่ท าการชมรมนักศึกษาที่ชัดเจน  โดยอาจจะก าหนดไว้ที่ห้องสมุดประชาชน/โรงเรียนประจ าจังหวัด 

2. จัดตั้งกลุ่มหรือศูนย์ข้อมูล/ข่าวสารผ่านระบบออน์ไลน์  เพ่ือสะดวกในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและชมรมนักศึกษา 

3. ฟ้ืนฟูจัดตั้งชมรมบัณฑิตทุกจังหวัด เพื่อให้ประสานงานและช่วยเหลือชมรมนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 
             จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูชมรมบัณฑิตในพ้ืนที่  โดยร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ส านักบัณฑิต  และส านักบริการการศึกษา 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ศวน.มสธ.ล าปาง 
S( Supplier) ผู้ส่งมอบ I (Input) ปัจจัยน าเข้า P (Core Process) O (Output) C (Customer) Need/Expectation 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
ล ำปำง 

หลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรี/โท/เอก 

- แนะแนวกำรศึกษำ 
- รับสมัครนักศึกษำ 
  ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด   
 ภำคเหนือ 

กำรให้บริกำรรับ
สมัครนักศึกษำ 

นักเรียน  นักศึกษำ 
ประชำชน หน่วยงำน
ต่ำงๆ ทหำร ต ำรวจ 

- กำรรับสมัครนักศึกษำผ่ำน ศวน.  
  แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร OSS  

 รับใบสมัคร 

 ตรวจสอบข้อมูล 

 ออกเลขประจ ำตัวนักศึกษำ 

 ออกบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 

 ลงทะเบียนเรียน 

 พิมพ์ใบเสร็จด้วย
คอมพิวเตอร์ 

 รับหนังสือชุดวิชำพ้ืนฐำน 
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S( Supplier) I (Input) ปัจจัยน าเข้า P (Core Process) O (Output) C (Customer) Need/Expectation 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
ล ำปำง 

ชุดวิชำที่เปิดกำรลงทะเบียนเรียน
ส ำหรับนักศึกษำเก่ำ 

-กำรรับลงทะเบียน กำรให้บริกำรรับ
ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษำเก่ำ 

นักศึกษำ/ผู้เรียน - กำรจัดส่งเอกสำรชุดวิชำไปยัง 
  นักศีกษำรวดเร็วตำมก ำหนดเวลำ 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
ล ำปำง 

ชุดวิชำระดับบัณฑิตศึกษำที่
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ ศวน. 

กำรให้บริกำรกำร
เรียนกำรสอนระดับ
บัณฑิตศึกษำ(ป.โท) 

มีกำรให้บริกำรกำร
เรียนกำรสอนที่ 
ศวน.เพ่ิมข้ึน 

นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 8 จังหวัด
ภำคเหนือ 

- Online ข้อมูลนักศึกษำเพ่ือให้ศวน.  
ใช้ในกำรตรวจสอบทุกชุดวิชำจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ ศวน. 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
ล ำปำง 

ข้อมูลกำรศึกษำทำงไกล 
หลักสูตร  วิธีกำรเรียน  กำร
ลงทะเบียน กำรให้บริกำรต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัย 

กำรปฐมนิเทศน์
นักศึกษำใหม่ 

ข้อมูลและควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องของ
นักศึกษำใน
กำรศึกษำตลอด
หลักสูตรกับ มสธ. 

นักศึกษำใหม่ระดับ
ปริญญำตรี 

นักศึกษำทุกคนต้องเข้ำรับกำร
ปฐมนิเทศกับ มสธ. หรือ ที่ศวน. หรือ
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำทุกจังหวัด  

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
ล ำปำง 

ข้อมูลนักศึกษำท่ีลำออกกลำงคัน 
(Drop out) จำกส ำนักทะเบียน
และวัดผล 
 

- ติดตำมนักศึกษำที่ 
  ลำออกกลำงคัน 
- กำรแนะแนว 
  กำรศึกษำ 

ให้กำรช่วยเหลือ
เพ่ือให้นักศึกษำ
กลับมำศึกษำต่อ 

นักศึกษำเก่ำระดับ
ปริญญำตรีที่ลำออก
กลำงคัน 

ข้อมูลรำยชื่อ  ที่อยู่ และโทรศัพท์ จำก
ส ำนักทะเบียนฯ  

ศูนย์วิทยพัฒนำ 10 ศูนย์ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลนักศึกษำที่
สมัคร/ลงทะเบียนผ่ำน ศวน. ใน
ระบบเดียวกันทั้ง 10 ศวน. 

- ให้ส ำนัก 
  คอมพิวเตอร์วำง 
  ระบบฐำนข้อมูล 
  นักศึกษำของ ศวน. 

ศวน.10 แห่ง มี
ฐำนข้อมูลนักศึกษำ
ระบบเดียวกัน 

ศวน.10 แห่ง ส ำนักคอมฯวำงระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษำให้ ศวน. 10 แห่ง เป็นระบบ
เดียวกัน 
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กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 จุดแข็ง (Strengths = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

S1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจและสามารถ
ท างานแทนกนัไดใ้นการใหบ้ริการการศึกษา 
S2 บุคลากรใหค้วามร่วมมือ และท างานเป็นทีม 
S3 มีการจดัท าแผนและนโยบายงบประมาณประจ าปีท่ีชดัเจน 
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
S4 มีระบบการจดัการดา้นการเงินและบญัชี และรายงานการเงิน
(AE) ไปยงัมหาวทิยาลยัทุกเดือน 
S5 มีระบบสามมิติในการควบคุมและจดัการการเงิน 
S6 มีแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน 
S7 มีความพร้อมดา้นวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการการเรียน
การสอน 
S8 มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
S9 มีความพร้อมดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนในการ
ใหบ้ริการและการบริหารจดัการ  
S10 มีสถานท่ีอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใหบ้ริการแก่
ผูรั้บบริการ 
S11 มแีผนปฏิบติัราชการและค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ประจ าปีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
S12  มีระเบียบ ขอ้บงัคบั และโครงสร้างการบริหารงานท่ีก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของศูนยฯ์ท่ีชดัเจน 

W1 บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากอตัราก าลงัไม่ครบตามโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของศูนยฯ์ 
W2 ขาดการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและสมรรถนะ
บุคลากรไม่สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีเปล่ียนไป 
W3 บุคลากร/ลูกจา้งชัว่คราวขาดขวญัก าลงัใจและ
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
W4 ขาดบุคลากรดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
W5 งบประมาณนอ้ยไดรั้บจดัสรรไม่สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติังาน 
W6 วสัดุ/อุปกรณ์มีอายกุารใชง้านนานท าให ้ประสิทธิภาพ
การท างานลดลง 
W7 วสัดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานนอกท่ีท า
การศูนยฯ์ 
W8 การจดัสรรวสัดุ/อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
W9 ปัญหาดา้นลิขสิทธ์ิในการใชซ้อฟแวร์ 
W10 ระบบฐานขอ้มูลไม่ทนัสมยั สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของ
นกัศึกษา และการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศจากส่วนกลางไป
ยงัศูนยฯ์ ยงัไม่สมบูรณ์ 
W11 ขาดการประเมินผลการใชร้ะบบสารสนเทศ  



 

S13 บุคลากรมีค่านิยมในการใหบ้ริการและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนยฯ์ 
S14 มีระบบฐานขอ้มูลสารเทศและระบบ 3 มิติ เพื่อการบริหาร
จดัการ 
S15 ไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่ายบริการการศึกษา 
S16 นกัศึกษาใหม่มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการชุดวชิา
พ้ืนฐานท่ีสมคัรผา่น ศวน. 
S17 มีการจ่ายชุดวชิาพ้ืนฐานจ านวน 9 ชุดวชิา ใหก้บันกัศึกษา
ใหม่ ท่ีสมคัรผา่นศูนยฯ์ 
 
 

W12 การจ ากดัสิทธ์ิเขา้ใชบ้ริการ wifi ของ มสธ.  
W13 อาคารสถานท่ีช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากท่ีมีอายกุารใช้
งานนาน  
W14 ศูนยฯ์ ไม่มีท่ีพกัส าหรับนกัศึกษาและผูเ้ขา้ร่วมประชุม/
สมัมนา  
W15 ท่ีตั้งของศูนยฯ์ อยูห่่างไกลชุมชน การคมนาคมไม่
สะดวก  
(เฉพาะบางศูนยฯ์) 
W16 ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัศึกษาลกัษณะ
พิเศษ 
(เช่น หอ้งน ้ า ทางลาด เป็นตน้) 
W 17 ระบบ 3 มิติ ยงัไม่สมบูรณ์ 
W 18 การกระจายอ านาจใหศู้นยฯ์ไม่ครอบคลุมกบัภารกิจการ
ใหบ้ริการของศูนยฯ์ เช่น การออกใบรับรองการเป็นนกัศึกษา 
เป็นตน้ 
W 19 งานประสานศูนยว์ทิยพฒันามีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานในการประสานงานกบัศูนยว์ทิยพฒันา 10 ศูนยฯ์ 
W 20 ไม่สามารถจ่ายเอกสารการสอนชุดวชิาพ้ืนฐานจ านวน 
9 ชุดวชิาใหก้บันกัศึกษาเก่าท่ีลงทะเบียนเรียนผา่นศูนยฯ์ 

โอกาส (Opportunity = O) S O SO Strategy (กลยทุธ์เชิงรุก) W O WO Strategy  (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) 



 

O1 ศูนยฯ์ไดรั้บการสนบัสนุนการจดักิจกรรมจากทอ้งถ่ิน 
O2 นโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
O3 นโยบายกูย้มืเพ่ือการศึกษาของรัฐสนบัสนุนให้
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
O4 นโยบายเพ่ิมค่าจา้งตามวฒิุการศึกษา 
O5 ศูนยฯ์ มีเครือข่ายส่ือมวลชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ในทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
O6 บณัฑิต มสธ. เป็นท่ียอมรับในสงัคม 
O7 การไม่จ ากดัอาย ุสถานภาพ และวฒิุการศึกษาใน
การศึกษา มสธ. สามารถเรียนไดต้ามอธัยาศยัและตลอดชีวติ 
O8 ความกา้วหนา้และการพฒันาเทคโนโลยกีารส่ือสาร เป็น
การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลมากข้ึน 
O9 กฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอ านาจการจดั
การศึกษาเพ่ิมโอกาสในการพฒันาการใหบ้ริการการศึกษา 
O10 ท่ีตั้งศูนยฯ์ อยูห่่างไกลมลภาวะและแหล่งอบายมุข 
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มีการประชุมแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติั
การประจ าปี 
 
มีการเพ่ิม/พฒันาช่องทางประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 
- สร้างและพฒันาเครือข่ายการ
ประชาสมัพนัธ ์
- รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษา
ใหม่เชิงรุกโดยร่วมมือกบัเครือข่าย 
 
ปรับปรุงอาคารและภูมิทศันใ์หส้ะอาด 
สวยงามและประทบัใจผูรั้บบริการ 
 
เพ่ิมโอกาสใหน้กัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ชุดผา่นศูนยทุ์กคนไดรั้บชุดวชิาพ้ืนฐาน 
 
ขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในการรณรงครั์บ
สมคัรนกัศึกษา 
 
จดัโครงการและใหบ้ริการหอ้งประชุม 
สมัมนาและหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
เพื่อแสวงหารายได ้
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ขยายและพฒันาการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน 
 
จดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
สร้างศูนยส์มัมนาเพ่ือรองรับกิจกรรม
มหาวทิยาลยัและรองรับกิจกรรมเขา้สู่
อาเซียนของภาครัฐและเอกชน 
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17 
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- ลดการออกกลางคนัของนกัศึกษา 
 
จดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

อุปสรรค  (Threat = T) S T ST Strategy  (กลยทุธ์เชิงป้องกนั) W T WT Strategy (กลยทุธ์เชิงรับ) 

T1 นโยบายทางการศึกษาเปิดโอกาสใหส้ถาบนัการศึกษา
อ่ืนเปิดหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีท าใหมี้ผลกระทบต่อ
การเพ่ิมจ านวนนกัศึกษา 
T2 ค่าครองชีพสูงข้ึนท าใหมี้ผลตอ่การตดัสินใจเรียน 
T3 การเพ่ิมค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงการศึกษา เอกสารการสอน 
ส่งผลกระทบต่อการสมคัรนกัศึกษาใหม่และการลงทะเบียน 
T4 การขยายตวัของคู่แข่งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
T5 ค่านิยมของผูเ้รียนท่ีมีต่อใบปริญญาบตัรมากกวา่ความรู้ 
T6 ผูส้มคัรเรียนขาดความมัน่ใจในการศึกษาระบบทางไกล
ของ มสธ. 
T7 เทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ท าใหน้กัศึกษาและ
ประชาชนตามเทคโนโลยไีม่ทนั 
T8 องคก์รภายนอกไม่รับรองการประกอบวชิาชีพ เช่น ใบ
ประกอบวชิาชีพครู เป็นตน้ 
T9  ภยัธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนยฯ์ 
T10 พ้ืนท่ีตั้งของศูนยฯ์ อยูห่่างไกลแหล่งชุมชน  
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ขยายเครือข่ายเพ่ือรณรงครั์บสมคัร
นกัศึกษาใหม่ 
 
ท าบนัทึกขอ้ตกลง MOU เพ่ือเพ่ิมความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
 
พฒันารูปแบบการแนะแนวการศึกษาเชิง
รุกเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่นกัศึกษา  
จดัตั้งศูนยบ์ริการการศึกษายอ่ย  เช่น 
ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นตน้ 
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18 
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พฒันาระบบสารสนเทศมาใชส้นบัสนุน
การด าเนินงานของศูนยฯ์ 
 
เสนอมหาวทิยาลยั ทบทวนและปรับปรุง
กฎระเบียบการกระจายอ านาจใหก้บั ผอ.
ศูนยฯ์ ครอบคลุมภาระกิจการใหบ้ริการ
และสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 



 

ข้อมูลพ้ืนฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 

งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2561  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้     
กิจกรรมบริหารงานทั่วไป  พ 1.1.12(6)    
            
                                                                                                                                                หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลำกร - 675,800.- 
งบด ำเนินกำร - 2,108,100.- 

งบลงทุน -  

งบเงินอุดหนุน - 12,000.- 
งบรำยจ่ำยอื่น - - 

  รวมทั้งสิ้น - 2,795,900.- 
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กิจกรรมบริการการศึกษา  ก 1.3.8(6)                                                                                                        หนว่ย : บำท                                                                                                                                

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลากร - 159,500.- 
งบด าเนินการ - 351,500 

งบลงทุน -  
งบเงินอุดหนุน - - 

งบรายจ่ายอ่ืน - 576,300.- 

  รวมทั้งสิ้น - 1,087,300.- 
 
หมำยเหตุ  เงินคงคลังปีงบประมำณ 2559 
1.  งบลงทุน  538,800  บำท (ปี 2561 ไม่ได้รับกำรจัดสรร) 
2.  กิจกรรมบริหำรงำนทั่วไป  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง  รหัส พ 1.1.12(6) ค่ำครุภัณฑ ์ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 
3.  ผลผลิตกำรบริกำรกำรศึกษำ ศวน.มสธ.ล ำปำง  รหัส ก 8.1.3(6) 
         3.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์  จ ำนวน 2 เครื่อง                    66,000   บำท 
         3.2  กล้องถ่ำยภำพพร้อมอุปกรณ์ถ่ำยภำพ จ ำนวน 1  ชุด             35,000   บำท 
                                                              รวม                    101,100   บาท 
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ส่วนที่ 2    ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2559) 

แผนยกระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (1 กนัยำยน 2560 – 30 ส.ค. 2561) 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 
1. กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนนิงำนในบำงประเด็นไม่ตรงตำมเกณฑ์ 

 
ปี 2560 น ำเสนอผลกำรด ำเนนิงำนในแตล่ะเกณฑ์ที่
ตรงประเด็นอย่ำงชัดเจน 

 
ก.พ. – ก.ย. 2561 

 
หลักฐำนอ้ำงอิงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปี 2560 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
กรำฟแสดงแนวโน้มในกำรรำยงำนผลกำรคำดกำรณผ์ลกำรด ำเนินงำน
ของศวน.มสธ.ล ำปำงไม่ถูกต้อง กำรจัดท ำผลกำรด ำเนนิกำรเปรยีบเทียบ
แนวโน้มของกำรคำดกำรผลกำรด ำเนินงำนของปีถัดไปกบัศูนย์วทิย
พัฒนำ มสธ.นครสวรรค์ สโุขทัยและล ำปำง  พบวำ่เปน็แนวโน้มเชิงบวก  
ดังนั้นควรมีกำรเสนอวิธีกำรรักษำและเพิ่มยอดรับสมัครนักศึกษำให้
ชัดเจนมำกยิ่งขึน้  เพื่อไม่ให้ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
ปี 2560 มีกำรตัดตัวบ่งชี้ที่ 2 ออก 

 
- 

 
                  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
1.กำรประเมินกำรน ำควำมรู้ไปใช้  ควรประเมินผู้รบับริกำรจะสะท้อน
กำรน ำไปใช้หรือเป็นตัวชี้วัดกำรน ำไปปรบัใช้จริง  มนี้ ำหนักนำ่เชื่อถือมำก
ขึ้น 

- ปี 2561 มีกำรจัดกำรควำมรู้ เร่ืองแนวปฏิบัติที่ดี
การรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบตัร
เครดิตด้วยเครื่อง EDC   ของ ศูนย์วิทยพฒันา  
มสธ.ล าปาง น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานการใน
งานบริการนักศึกษา  ดังนี ้

 มิ.ย – ก.ค.  2561 - สรุปผลควำมพึงพอใจบุคลำกร 
  ผู้ปฏิบัตงิำน 
- สรุปผลควำมพึงพอใจ 
  ผู้รับบริกำร 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

2.ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุง
เพ่ิมเติม  น ำไปด ำเนินกำรอีกครั้งและประเมินผลในปีหน้ำหรือ
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและน ำมำเปรียบเทียบต่อไป 

1. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

2. งานให้บริการการลงทะเบียนเรียนและการ
ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา  วัด
ควำมพึงพอใจทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
1. ควรแนบเอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นกำรก ำหนดนโยบำยและ
ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพฯของผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
1.ใช้แนวคิด PDCA เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจของศูนย์ 
2.ให้ถือว่ำกำรพัฒนำคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรงำนประจ ำ
ของศูนย์ และปฏิบัติตำมปฏิทินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมที่
มหำวิทยำลัยและศูนย์ก ำหนดไว้ 

ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และมีกำรเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่ต้น ปี 
เช่น กำรประชุมเพ่ือปรับกระบวนงำน ตัวบ่งชี้ที่ 5 
เพรำะต้องใช้ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอน 
ต่อเนื่อง 
  

ก.พ.– ก.ย. 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรปรับ
กระบวนงำน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1 :  ภำวะผูน้ ำของผู้บริหำรหน่วยงำน 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2560 (1ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561 ) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ที่ตามอ านาจ 
   หน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานและ หรือตามที่ 
   หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน  มีการ 
   ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ล่วงหน้า และมีการน าผลการประเมินไป 
   ปรับปรุงการปฏิบัติหนา้ที่(TQA 1.1ก(2)) 

- ผู้บริหารงานของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง  ได้รับการคัดเลอืกโดยถูกต้องตาม 
  ระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่  ตามวัตถุประสงค ์
   การจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา ตามกฎหมาย และภารกิจที่ได้รบัมอบหมายจาก 
   มหาวิทยาลยั (อ้างอิง ศวน.มสธ.ลป. 1-1(1)) 
- ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนามบีทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม  เพื่อเป็น 
  แนวทางในการปฏบิัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยใน 
  ด้านตา่งๆ ดังนี้  
      1. ด้ำนแผนงำน  

 เป็นผู้น าการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัตงิาน โดยก าหนดวิธกีารปฏิบัติงาน  
 เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง  ให้สอดคล้องกับ 
 นโยบาย  แผนกลยุทธ์ และค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยั 
 รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน  ติดตามเร่งรัดการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ ให้ 
 เป็นไปตามแผนฯปฏิบัติราชการ  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และแผน 
 ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (อ้างอิง 1-1(2), (3), (4),(5.1,5.2)) 
 ตัวอย่างเช่น เปน็ผูน้ าในการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตงิาน และแผน 
 ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2561 ให้บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ทุกคนรับทราบใน 
 ที่ประชุมศวน.มสธ.ล าปาง เพื่อน าไปปฏบิัติได้ถูกต้อง  (อ้างอิง 1-1(6)) 

- ศวน.มสธ.ลป.1-1(1) ข้อบังคบั มสธ.ว่าดว้ยการ 
  ด าเนินงานของศูนย์วิทยพฒันา พ.ศ. 2550 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(2) ภาพการประชุมจัดท า 
   แผนปฏิบัติราชการ  ปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ  
   ปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(4.1) วิสยัทัศน์ พันธกิจ  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(4.2)   แผนยุทธศาสตร์ 5  
   ปี (พ.ศ. 2556 -2560)  
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(5.1,5.2) ค ารับรองการ 
   ปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 รอบ 6 , 9 , 12  
   เดือน 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(6) รายงานการประชุม คร้ัง 
   ที่ 2/2561 วันที่ 24 ต.ค. 2560  วาระที่  1 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     2.  ด้ำนบริหำรงำน 
    มีการก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน หนา้ที่ความรบัผิดชอบ  ภาระงาน และวิธี 
    ปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัต ิ มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตามให้ค าแนะน า   
    วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ของ 
    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง  พิจารณาให้ 
    ความเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมบุคลากร หรือคณะท างานตา่งๆ  ที่ 
    ได้รับแต่งตั้งของ ศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 1-1(7),(8)) 

3.  ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   มีการให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ 
   หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการด าเนินงานมี 
   ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและ 
   พิจารณาร่วมกันทุกเดือน  (อ้างอิง1-1(9)) มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ 
   ความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง 1-1(10)) 

     4.   ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
             มีการวางแผนการใชท้รัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ 
             จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ เป็นไปตามเป้าหมายและ 
             ผลสัมฤทธิ์ที่ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางก าหนดไวค้รบทุกภารกิจ   โดย 
             รายงานไว้ในรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ในรายงานการเงิน  
               Ae 22 และ Ae 24 

 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(7) แผนก าหนดภาระงาน 
    และผู้รับผิดชอบตามแผนปฎิบัติราชการ ปี  
    2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(8) ตัวอยา่งหนังสือ 
   มอบหมายงาน 
 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(9) รายงานการประชุม 
  บุคลากร  ประจ าปี 2561 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-1(10) ตารางการฝึกอบรมของ 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2561 
 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(11) รายงานผล 
   การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561  ในรายงานการเงิน Ae 22 , 24 
   ประจ าปี 2561   
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

              ประจ าปี 2561 รายงานมายัง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารที่ก ากับดูแล อย่าง 
             ต่อเนื่องทุกเดือน (อ้างอิง 1-1(11)) 
-    ผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง มีการประเมินตนเองทุกปี  ตามหลักเกณฑ ์
     ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพเป็นผู้ด าเนนิการ 
     ประเมินผูบ้ริหารตามหลักธรรมาภิบาลทุกหน่วยงานของ มสธ. (อ้างอิง1-1(12)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-1(12) ผลการประเมิน 
   ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้บริหารหน่วยงานไดป้ฏิบัตตินเป็นตัวอยา่ง  
   เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นถึงค่านิยมของ 
   หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

-    ผู้บริหารศวน.มสธ.ล าปาง มีวิสัยทัศน์การด าเนินงาน  และถ่ายทอดไปยงับุคลากร 
     ทุกระดับของหน่วยงาน  โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและได้รบัมอบหมายให้ 
     เป็นคณะท างานดา้นตา่งๆของหน่วยงาน  นอกจากนีผู้้บริหารได้ปฏบิัติตนเป็น 
     ตัวอย่างและด าเนนิงาน/ปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก 
     มหาวิทยาลยั  โดยสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์  พนัธกิจ  ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของ 
     ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 1-2(1.1,1.2),(2),(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป.1-2(1.1,1.2) วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  
  ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของศวน. 
- ศวน.มสธ.ลป.1-2(2) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการและคณะท างานศวน.มสธ.ล าปาง 
  ประจ าปี 2561 
- ศวน.มสธ.ลป.1-2(3) ภาพการปฏิบัติงานของ 
  ผู้บริหารศวน.มสธ.ล าปาง ปี 2561 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง    
   ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสยีจากภายใน 
   และภายนอกหน่วยงาน  และใช้ข้อมูล 
   สารสนเทศในการปฏิบัตงิานและพัฒนา 
   หน่วยงาน 

-    ผู้บริหารหน่วยงานมชี่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
     เสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยผา่น 

 การประชุมบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
       (อ้างอิง 1-3(1)) 

   แบบประเมนิความพึงพอใจผู้รับบริการของศวน.มสธ.ล าปาง 
  (อ้างอิง 1-3(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(1) รายงานการประชุม 
  บุคลากร  ประจ าปี 2561 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(2) สรุปแบบประเมินความ 
  พึงพอใจผู้รับบริการ ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(3) website ศวน.มสธ. 
  ล าปาง 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
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  Website (อ้างอิง 1-3(3)) Line และ Facebook ศวน.มสธ.
ล าปาง (อ้างอิง 1-3(4)) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้
นักศึกษาและประชาชนสอบถามปัญหาและแสดงความคิดเห็น 
(อ้างอิง 1-3(3)) 

 ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน e-service 
(อ้างอิง 1-3(5))  และ Website มสธ. (อ้างอิง 1-3(6)) 

-  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ได้มีการน าข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการจากแบบ 
   ประเมินความพงึพอใจการรับบริการกิจกรรมการเรียนการสอนของ ศวน.มสธ. 
   ล าปางมาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนยฯ์ (อ้างอิง 1-3(7))  
   เช่น 

1. ปรับปรุงป้ายทางเข้าศนูย์ให้สวยงามและชัดเจนขึน้ 
2. ปรับปรุงห้องน้ าชาย – หญิง (อา้งอิง 1-3(8)) 

-  มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงจอดรถภายหลังการปรับปรุง โดย 
   ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจการปรับปรุงโรงจอดรถให้สวยงาม มีระเบียบเรียบร้อย 
   มากข้ึน คิดเป็น ร้อยละ 95.86 ค่าเฉลี่ย 4.86 และได้รายงานไปยังมหาวิทยาลัย 
   ผ่านค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี 2560 รอบ 9 เดือน  

- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(4) Line Facebook ศวน. 
  มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(5) e-service มสธ. 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(6) Website  มสธ.     
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(7) ตัวอย่างข้อเสนอแนะจาก 
  แบบประเมนิผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ที่ ศวน.จัดท าแผนยกระดบั 
- ศวน.มสธ.ลป. 1-3(8) ภาพการปรับปรุงป้าย 
  ทางเข้าศวน.มสธ.ล าปาง และการปรับปรุงห้องน้ า 
  ชาย-หญิง 
. ศวน.มสธ.ลป. 1-3(9) รายงานสรุปแบบส ารวจ 
  ความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการภายหลังการปรับปรุง 
  ห้องน้ า 
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของ 
   หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

-  ผู้บริหารศวน.มสธ.ล าปาง สนบัสนนุให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   
   และสื่อสารโดยมีการประชุมบุคลากรศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. ล าปาง  เพื่อท าความ 
   เข้าใจ เช่น ถ่ายทอดแผนปฏบิัติราชการ  แผนยุทธศาสตร์  ค ารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการ รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากร 
   รับทราบอย่างต่อเนื่อง และน าไปปฏิบัตไิด้ถูกต้อง  (อ้างอิง 1-4(1 ))             

- ศวน.มสธ.ลป. 1-4(1) รายงานการประชุม 
  บุคลากร ปี 2561 ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 2/2561 
  วันที่ 24 ต.ค. 2560 วาระที่ 1 

5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก 
   ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทัง้ 10 ประการ  
   ที่แสดงผลการด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

-    ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางบริหารงานด้วย 
     หลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ  
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล    
           มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย 
           ก าหนดให้มีการประชมุหน่วยงานเป็นประจ า  เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงาน  
           น าเสนอปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่ง  เพื่อน ามา 
           ปรับปรุงแผนการปฏบิตัิงานในคร้ังต่อไป (อ้างอิง 1-5(1)) 

 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(1) รายงานการประชุมของ   
   ศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2561  
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 
 

2. หลักประสิทธิภำพ 
 มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม 
 ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการ 
 พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ  ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 และมีประสิทธิภาพ (อ้างอิง 1-5(2)) 

3. หลักกำรตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
ของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (อ้างอิง 1-5(3.1,3.2)) 

    4. หลักภำระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษา (อ้างอิง 1-5(4)) 

    5. หลักควำมโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 

         ตรงไปตรงมา โปร่งใส และยุติธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
          ทุกขั้นตอน และติดประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบ (อ้างอิง 1-5(5)) 
 

-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(2) ตารางการเข้ารับการ 
   ฝึกอบรมของบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง  
   ประจ าปี 2561 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(3.1,3.2,3.3) รายงานผล 
    การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ บนระบบ 
   e –performance รอบ 6,9,12 เดือน ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
-  ศวน.มสธ.ลป. 1-5(4) รายงานผลการใช้จา่ย 
   งบประมาณ Ae 22  , 24 ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
   กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   ประจ าปี 2561 และติดประกาศให้บุคลากรทุก 
   คนรับทราบ 
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ศวน.มสธ.ล ำปำง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

   6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
        มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมสี่วนร่วมในคณะท างานตา่งๆ ของ  
        หน่วยงาน และมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของศวน.มสธ.ล าปาง โดยมีการ 
        แจ้งในที่ประชุมบุคลากรทุกคร้ัง (อ้างอิง 1-5(6)) 
  7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
        มีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่ 

ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณามอบหมายตามลักษณะงาน (อ้างอิง 1-5(7)) 
  8. หลักนิติธรรม 

มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่นการจัดซื้อจัด 
จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 1-5(8)) 

 9. หลักควำมเสมอภำค 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนว 
ปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคน 

         แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน (อ้างอิง 1-5(9))          
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
         มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด้านต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ 
         บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีฉันทามติ 
         ร่วมกันในการเสนอชื่อฯและพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ และยึดถือมติที่ 
         ประชุมเป็นหลักปฏิบัติ (อ้างอิง 1-5(10)) 

- ศวน.มสธ.ลป.1-5(6) รายงานการประชุม 
  บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง 
 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(7) ตัวอย่างหนังสือ 
   มอบหมายงาน ประจ าปี 2561 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(8) ตัวอย่างเอกสารการ 
   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง ประจ าปี 2561 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(9) รายงานการประชุม 
   บุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง ประจ าปี 2561 
 
 
-  ศวน.มสธ.ลป.1-5(10) ค าสัง่แต่งตั้ง 
   คณะกรรมการและคณะท างานของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง 
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เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ หรือ 
ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
 
 
  ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

 
5 ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3   (สกอ.) กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ลยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่าง
น้อย 1 พันธกิจ 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง มกีารแต่งตั้งคณะท างานประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปี 2561 (อ้างอิง 3-1(1))  และมีการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนนิงานการจัดการความรู้ (อ้างอิง 3-1(2))  
และมีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2560) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปี 2560 (อ้างอิง 3-1(3))  และ
มีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2561  เพื่อก าหนดเป้าหมาย และประเดน็ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ของ 
ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  วาระที่ 2 เร่ือง แจ้งประเด็นการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 (อ้างอิง 3-1(4))  การประชุม คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 ก าหนดการจัดฝึกอบรมการจัดการความรู้ ล าปาง  เร่ือง แนวปฏิบัตทิี่ดีการรับ
ค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC และ ก าหนด 
Talent People (อ้างอิง 3-1(5)) 
       ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ดูแลการให้บริการการศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัด 
ภาคเหนือ  โดยมีวิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (อ้างอิง 3-1(6))   มีการ  

- ศวน.มสธ.ลป 3-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการ 
  จัดการความรู้ ปี 2561 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(2) แผนการจัดการความรู้ ปี  
  2561 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(3)  รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561 วันที่  
  7 ธันวาคม 2560 
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(4) รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2561 
  วันที่ 26 เมษายน 2561 วาระที่ 2 เร่ือง แจ้งประเด็น 
  การจัดการความรู้ ประจ าปี 2561  
- ศวน.มสธ.ลป 3-1(5) รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2561 
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 2 เร่ืองก าหนดวัน  
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 ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาและให้บริการลงทะเบียนเรียน  ทั้งที่ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 

ล าปาง และการให้บริการเคลื่อนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ  มีการช าระเงินคา่สมัครและ
ลงทะเบียนเรียนโดยช าระเงินสดและออกใบเสร็จรับเงิน  
      ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีการช าระเงินด้วยบัตรเครติดธนาคาร  จึง
มีการน าเครื่องรูดบัตร EDC มาใช้และออกใบเสร็จเป็นสลปิการช าระเงิน จึงท าให้ศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ต้องจดัการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ในการให้บริการช าระ
เงินด้วยบัตรเครติดธนาคารด้วยเครื่องรูดบัตร EDC  เพื่อให้สามารถน าความรูไ้ปใช้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  และน าไปใช้พัฒนางานการให้บริการนักศกึษาและประชาชน  
สอดคล้องกับ     
แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. (พ.ศ 2556 – 2560)   
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนาการให้บริการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (อ้างอิง 3-1(6)) 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (พ.ศ 2556 – 2560)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3. ยกระดับคุณภาพการให้บริการการศึกษาสู่สากล     
         ยุทธศาสตร์นี้เน้นการพัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาทุกระดับให้มีความ
รวดเร็วได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจ และการพัฒนาระบบสนับสนุนนักศึกษา  

การฝึกอบรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2561 และ 
Talent People 
 ศวน.มสธ.ลป.3-1(6)  แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 
  2560 – 2560) ศวน.มสธ.ล าปาง 
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  ศวน.มสธ.ลป. 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
 (Student Support System) ตั้งแต่เริ่ม เรียนไปจนถึงส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้มี

ระบบบริการการศึกษาและนักศึกษาท่ีเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และระบบ
สนับสนุนนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน  

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามที่ก าหนดใน ข้อ 1  
เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีการรับคา่บริการการศึกษาจากนักศึกษาผา่นบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง 
EDC ตามมติทีป่ระชุมคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 26 เม.ย. 2561 วาระที่ 2  เป็น
บุคลากรของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  จ านวน 11 คน (อา้งอิง 3-2(1)) และมีการ
จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศนูย์วิทย
พัฒนา มสธ. ล าปาง  โดยเป็นบคุลากรศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ในต าแหน่งงาน
ต่างๆ จ านวน 11 คน เพื่อน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานและการให้บริการ
นักศึกษา (อ้างอิง 3-2(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-2(1) รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการจัดการความรู้  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ 
   วันที่ 26 เมษายน 2561  วาระที่ 2  เรื่อง   
   การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการฝึกอบรมการ 
  จัดการความรู้ 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-2(2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะ 
  พัฒนาความรู้ประเด็นความรู้ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการรับ
ค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC   เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง จ านวน 11คน เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน (อ้างอิง 3-3(1)) 
2. ผู้มีประสบการณ์ตรงมาเปน็วทิยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 1 ราย คือ  
น.ส.ธีญาภรณ์  สีเขียว  นักวชิาการศึกษา งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 3-3(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(1) ใบเซ็นชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
  ที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการความรู้ของ 
  ศวน.มสธ.ล าปาง 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(2) ภาพการฝึกอบรมการ 
  จัดการความรู้ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  
  ประจ าปี 2561 
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 3. มีเอกสารและPower point ประกอบการบรรยายของวิทยากร เร่ือง แนวปฏิบัติที่

ดีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 3-3(3),(4)) 
4. มีการจดบันทึกประเดน็ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้   
กลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ 3 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการจดบนัทึกรายละเอียด 
เนื้อหาการฝึกอบรมตามการสอนของวิทยากรและความเข้าใจของตนเอง และมา 
ประมวลผล (อ้างอิง 3-3(5)) 
5. มีการวัดประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง แนว
ปฏิบัติที่ดีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดติด้วยเครื่อง EDC 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม และเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมในครั้ง
ต่อไป  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ ร้อยละ 97.40 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.87  (อ้างอิง 3-3(6)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(3) เอกสารประกอบการบรรยาย 
  การจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการรับ 
  ค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผา่นบัตรเครดิตด้วย 
  เครื่อง EDC  
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(4) Power Point บรรยายการ 
  จัดการความรู้  เร่ือง การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการ 
  พัฒนาสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(5) เอกสารสรุปบันทึกความรู้ที ่
  ได้รับจากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-3(6) รายงานสรุปความพึง 
  พอใจผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้ 

 
 
 
 

- 44     - 

 



 

          
 ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็ น ล า ยลั กษณ์ อั กษ ร  ( Explicit 
Knowledge 

1.  มีการค้นคว้ารวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ   
     เช่น หนังสือ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง แนวปฏิบัตทิี่ดีการรับค่าบริการ 
     การศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC จากบุคลากรในหน่วยงาน 
     และจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ และเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
     (อ้างอิง 3-4(1))   
2.   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของ 
     หน่วยงานและจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง  
     แนวปฏิบัติที่ดีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วย 
     เครื่อง EDC แจกบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเพื่อน าไปปรับใช้พัฒนางานให้บริการ 
     นักศึกษาและเปน็แนวปฏิบตัิที่ดี  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (อ้างอิง 3-4(2)) 
3.   มีการเผยแพร่ประเด็นความรู้  / แนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีการรับ 
     ค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC  ผา่นเว็บไซต ์
     การจัดการความรู้  (KM.)ของหน่วยงาน (อ้างอิง 3-4(3)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-4(1) บรรณานุกรมการค้นคว้า 
  จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ (KM.) ประจ าปี 2561  
  เร่ือง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
  สารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา   
- ศวน.มสธ.ลป. 3-4(2) คู่มือการจัดการความรู้(KM.) 
  ประจ าปี 2561 เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีการรับคา่บริการ 
  การศึกษาจากนักศึกษาผ่านบตัรเครดิตด้วยเคร่ือง  
  EDC     
- ศวน.มสธ.ลป. 3-4(3) เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
  (KM.) ของหน่วยงาน 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่ านมาที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
และจ ากคว ามรู้  ทั กษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit  

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี2561  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ล าปาง  โดยจัดท าเป็นคู่มือการจัดการความรู้ (KM.) ประจ าปี 2561 
เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง 
  

- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(1) คู่มือการจัดการความรู้(KM.) 
  ประจ าปี 2561 เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีการรับค่าบริการ 
  การศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง 
  EDC  
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    Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
EDC แจกบุคลากร ศวน.มสธ.ล าปางทุกคน  เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 
(อ้างอิง 3-5(1))  
    นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีการน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม เรื่อง
แนวปฏิบัตทิี่ดีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC   
ของ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ล าปาง น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานการในงานบริการ
นักศึกษา  ดังนี ้

3. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
4. งานให้บริการการลงทะเบียนเรียนและการช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆของ

นักศึกษา (อ้างอิง 3-5(2)) 
บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ทุกคนมีความรู้และสามารถในการใช้เครื่อง EDC  ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ล าปางได้ประเมินผลความพงึพอใจบุคลากรศวน.ที่เข้าอบรมการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี 2561 เร่ือง  แนวปฏิบตัิที่ดีการรับคา่บริการการศึกษาจากนักศึกษา
ผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC   โดยให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้  
น าความรูไ้ปใช้กบังานประจ าในหน้าที่ จ านวน 10 คน  พบวา่  ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความพึงพอใจการน าความรู้ไปใช้ในงานของตนเอง ในระดบัมากที่สุด  ร้อยละ 97.60 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.80 (อ้างอิง 3-5(3))  
 

- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(2) ตัวอย่างการรับ 
  ลงทะเบียนนักศึกษาด้วยเคร่ือง EDC และการ 
  ท ารายการสง่เงิน 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(3) สรุปแบบประเมินควำม 
  พึงพอใจผู้เข้ำอบรมกำรจัดกำรควำมรู้(KM.)  
  เร่ือง  แนวปฏิบัติที่ดีการรับคา่บริการการศึกษา 
  จากนักศึกษาผา่นบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC  
  และน ำไปใช้ในงำนประจ ำ ระหว่ำงวันที่ 22  
  มิถุนำยน – 30 กรกฎำคม 2561     
- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(4) สรุปกำรประเมินผล 

 ควำมพึงพอใจนักศึกษำที่มำรับบริกำรผ่ำนบัตร 
  เครดิตด้วยเครื่อง (EDC) ของศูนย์วิทยพฒันำ 
  มสธ. ล ำปำง 
- ศวน.มสธ.ลป. 3-5(5) รายงานการ 
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
  (KM.) ครั้งที่ 4 / 2560 
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 และมีการประเมินผลควำมพึงพอใจนักศึกษำที่มำรับบริกำรผ่ำนบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง  
(EDC) ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง พบว่ำนักศึกษำพึงพอใจ ในระดับมำกทีสุ่ด  
โดยมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.85  คิดเป็นร้อยละ 97.00 (อ้างอิง 3-5(4)) 
      มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM.) ครั้งที่ 4 / 2561 
เพื่อสรุปผลการด าเนนิงานการจดัการความรู้ ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2561  และใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน ปี 
2562 ต่อไป (อ้างอิง 3-5(5)) 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
ผลกำรประเมิน : 

ปีงบประมำณ 2556 กำรบรรลุ
เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตัวบงชี้ท่ี 4 :  บุคคลสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

 - รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2560 (1ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนที่ไดร้ับการ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ  ความรู้  ความสามารถด้าน

ต่างๆ ≥40 ช่ัวโมงต่อปีต่อคน(5 วันท าการและ 8

ช่ัวโมงต่อวัน) 
 

 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จ านวน 10 คน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)  
 ได้รับการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมพูนความรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดปี 
2561  มีบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา จ านวน 10 คน  ท่ีได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 40 ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 100 (อ้างอิง 5-1(1))  

 วันท่ี 14-16 ม.ค. 2561 อบรมการใช้งานเครื่องรับบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 
(EDC) นายเนติ ณ นคร (อ้างอิง 5-1(2)) 

 วันท่ี 15-16 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านพัสดุ ในระบบ 3 มิติ เนติ,ณัฐพร (อ้างอิง 5-1(3)) 

 วันท่ี 15-16 มี.ค. 2561 สัมมนาความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้มุม มสธ. รุ่งอรณุ (อ้างอิง 5-1(4)) 

 วันท่ี 25-29 มี.ค. 2561 ประชุมวิชาการระดบัชาติ เรื่อง ร่วมมือ
สร้างสรรคส์ังคมการเรยีนรู้ รุ่งอรณุ (อ้างอิง 5-1(5)) 

 วันท่ี 20-22 ก.พ. 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. กองทุน 12 ปี ข้าราชการและพนักงาน 10 คน (อ้างอิง 5-1(6)) 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(1) ตารางการประชุม ฝึกอบรม 
ของบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ประจ าปี 2561 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(2) อบรมการใช้งานเครื่องรับ 
  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)  
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัสดุ ในระบบ 3 มิติ 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(4) สัมมนาความพร้อมการจัด 
  กิจกรรมส่งเสรมิการใช้มุม มสธ. 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(5) ประชุมวชิาการระดบัชาติ  
  เรื่อง ร่วมมือสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(6) ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร 
  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. กองทุน 12 ปี 
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ศวน.มสธ.ลป. 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

  วันท่ี 28-29 มี.ค. 2561  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB3) นายวีรพร ปานโชติ (อ้างอิง 5-1(7)) 

 วันท่ี 10 – 11 พ.ค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
ลูกค้าสมัพันธ์ CRM และการใช้งานระบบ call center วีรพร  
ธีญาภรณ์ (อา้งอิง 5-1(8)) 
วันท่ี 16-17 พ.ค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX  รุ่งอรณุ (อ้างอิง 5-1(9)) 

  วันท่ี 2 มิ.ย.2561  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในภายนอก ข้าราชการและพนักงาน 3 คน 
(อ้างอิง 5-1(10)) 

 วันท่ี  22 มิ.ย. 2561  ฝึกอบรมการจัดการความรู้ KM. ประจ าปี 2561 
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการรับค่าบริการการศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วย
เครื่อง EDC ข้าราชการและพนักงาน 11 คน (อ้างอิง 5-1(11)) 

 วันท่ี 17-19 ส.ค. 2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนา
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิารในยุคดจิิตัล ข้าราชการและพนักงาน 5 คน 
(อ้างอิง 5-1(12)) 

 วันท่ี 9–10 ส.ค. 2561  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท า
ข้อเสนอแผนงานบรณูาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานบรณูาการพื้นท่ี
ระดับภาค ข้าราชการและพนักงาน 4 คน (อ้างอิง 5-1(13)) 

 

- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB3) 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  การใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM และการใช้งาน 
  ระบบ call center 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(9) อบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง  
  การใช้งานระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ MATRIX   
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(10) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  เครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
  ภายนอก 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(11) ฝึกอบรมการจดัการความรู ้
  KM. ประจ าปี 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการรับ 
  ค่าบริการการศึกษาผ่านบตัรเครดิตด้วยเครื่อง EDC 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(12) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  เทคนิคการพัฒนาสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใน 
  ยุคดิจิตัล 
- ศวน.มสธ.ลป. 5-1(13) การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ  
  เรื่องการจัดท าข้อเสนอแผนงานบรูณาการเชิง 
  ยุทธศาสตร์และแผนงานบรณูาการพื้นที่ระดับภาค 
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 สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
                                              
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา   ≥  40 ชั่วโมง/ปี (ไม่รวม ผอ.) 10 คน 
-  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 10 คน 

 
 
ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2558 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 100  

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ ≥40 ชั่วโมง/ปี จ ำนวน 10 คน   x  100  =   ร้อยละ 100 

                  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนทั้งหมด 10 (ข้ำรำชกำร,พนักงำนมหำวิทยำลัย) 



 

 ตัวบงชี้ท่ี 5 :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน  (กำรปรับกระบวนงำนสืบเนื่องจำกปีงบประมำณ 2560 - 2561) 
 - รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2560 (1ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ 
   ท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง 
   อย่างน้อย 1   กระบวนการ และได้รับ 
   ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 

จากการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง จึงไดมี้
การประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 4 /2561 เมื่อวันที่ 2 
ก.พ. 2561 วาระที่ 2.1  เพ่ือพิจารณาปัญหา พบว่า ปี 2560  ตามรายงานค า
รับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจ าปี 2560  การรับสมัครนักศึกษา
ของ ศวน.มสธ.ล าปาง  ยอดรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย และ
หลักสูตรหลายสาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตร  ท าให้บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง
ที่ให้บริการการศึกษาให้ค าตอบนักศึกษาไม่ชัดเจน  ดังนั้นจึงได้น าปัญหานี้มา
ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ล าปาง ประจ าปี 2561 (ศวน.ล าปางดูแลพ้ืนที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน) (อ้างอิง 5-1(1)) 
-  กระบวนกำรหลัก (Core Process)   
     1.  มีการตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทางการการศึกษาเคลื่อนที่ของศูนย์ 
         วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ค าสั่งที่ 02/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
         เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับกระบวนงานการให้บริการการศึกษา 
         เคลื่อนที ่8 จังหวัด ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  (อ้างอิง 5-1(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.5-1(1) การประชุมบุคลากร  
  ศวน.มสธ.ล าปาง ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 ก.พ. 
  2561 วาระท่ี 2.1 
- ศวน.มสธ.ลป.5-1(2) ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะท างานปรับกระบวนงานรับสมัคร 
  นักศึกษาเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
  ล าปาง  02/2561 วันที่ 12 ก.พ. 2561 
- ศวน.มสธ.ลป.5-1(3) รายงานการประชุม 
  คณะท างานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 
  ครั้งที่ 1/2561 เพื่อจัดท าแผนการปรับปรุง 
  กระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-1(4) Flow Chart และ 
  แผนการปรับปรุงกระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-1(5) บันทึกศธ. 
  0522.01(19)/452 วันที่ 14 มี.ค. 2561 เรื่อง 
  ขออนุมัติจัดกิจกรรมพัฒนาการประกัน  
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

    2.   มีการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อการออกแบบและวางแผนการ 
ปรับปรุงกระบวนงาน (อ้างอิง 5-1(3))      

   3.  มีการบันทึกปัญหาถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา  
       (รศ.ดรชัยวัฒน์  คงสม) เพ่ือขอปรับกระบวนงาน ประจ าปี 2561 เรื่อง   
       การพัฒนาการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ และการลงนามอนุมัติโดย 
       รองอธิการบดีฝ่ายบริการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561(อ้างอิง 5-1(4))    
  4.  ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการเคลื่อนที่ ก่อนการปรับปรุงกระบวนงาน 
      (Pre-Test)  
  5.   จัดท าคู่มือการให้บริการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่  
  6.   มีการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาข้อมูล หลักสูตร และการให้บริการ 
       นักศึกษาและมีการน าคู่มอืให้บุคลากร ศวน.มสธ.ล าปาง ไปใช้ในการ 
       ให้บริการนักศึกษาเคลื่อนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ    
  7.   มีการวัดและประเมินผล              
     -   กระบวนกำรสนับสนุน (Support Process) 
  1.  มีวัดความพึงพอใจ/ความต้องการผู้รับบริการการรับสมัครนักศึกษา 
เคลื่อนที่ ก่อนการปรับปรุงกระบวนงาน (PRE-TEST) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการผู้รับบริการ                  
 2.  มีการวัดความพึงพอใจผู้รับบริการการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ หลังการ
ปรับปรุงกระบวนงาน (POST-TEST)เพื่อสรุปปัญหาและความตอ้งการของผู้รับบริการ     

คุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560 ตัวบ่งชี้ 5 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
       3.  มีการวัดความพึงพอใจบคุลากรศวน.มสธ.ล าปาง  ผู้ให้บริการการรับสมัคร

นักศึกษาเคลื่อนที่ หลังการปรับปรุงกระบวนงาน (POST-TEST) เพื่อสรุปปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการ   

 

2. มีการส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และ/หรือมติที่
ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการที่จะปรับปรุงตาม ข้อ 1 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางได้น ามติทีป่ระชุมคณะท างานปรบักระบวนงานการ 
  ให้บริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง  มาออกแบบ Flow Chart  
  และแผนการปรับกระบวนงานการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ (อ้างอิง 5-2(1)) 
- มีการส ารวจความความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รบับริการการศึกษาเคลื่อนที่ 8  
  จังหวัด (Pre-Test) ผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการการศึกษาเคลื่อนที่ มีความ 
  ต้องการ/ความคาดหวังการให้บริการการศึกษาที่ดีขึ้นของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
  ล าปาง  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 (อ้างอิง 5-2(2)) 

- ศวน.มสธ.ลป.5-2(1) Flow Chart และ 
  แผนการปรับปรุงกระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-2(2) สรุปแบบส ารวจความ 
  พึงพอใจ/ความต้องการของผู้รับบริการ 
  การศึกษาเคลื่อนที่ 
 
 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/
กฎหมายที่ส าคัญตาม  ข้อ 1 และได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดี 
   ที่ก ากับดูแล 

- มีการออกแบบและแผนปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่  
  ประจ าปี 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝา่ยบริการการศึกษาที่ 
  ก ากับดูแล รศ.ดร.ชัยวัฒน์  คงสม (อ้างอิง 5-3(1)) 
 

- ศวน.มสธ.ลป.5-3(1) บันทึกอนุมัติจัด
กิจกรรมพัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2560 ตัวบ่งชี้ที่ 5 เรื่องการ
พัฒนางานการให้บริการการศึกษา
เคลื่อนทีF่low Chart และแผนการปรับปรุง
กระบวนงาน 
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ศวน.มสธ.ลป. 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม ่
   ตามข้อ 3 ไปปฏิบัต ิ

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง มีการน ากระบวนงานใหม่ที่ไดป้รับปรุงไปด าเนนิการ 
  ตามขั้นตอนในพืน้ที่รับผิดชอบภาคเหนือ ตาม Flow Chart การปรับกระบวนงานการ 

  ให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ (อา้งอิง 5-4(1)) 
- มีการจัดท าคู่มือการพัฒนาการให้บริการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่  โดย นางสาว 
   ธีญาภารณ์  สีเขียว  นักวชิาการศึกษา  งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
   ศวน.มสธ.ล าปาง แจกให้บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง  เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการ 
   ให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ (อ้างอิง 5- 4(2)) 
-  มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561(อ้างอิง 5- 4(3)) 
-  บุคลากรน าคู่มือไปใช้ในการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ และ 
   มีการวัดความพึงพอใจของผูร้ับบริการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ภายหลังการ 
   ปรับปรุงกระบวนงาน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561  
   (POST TEST) ผลการส ารวจพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของ 
   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ภายหลังการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ 
   การศึกษาเคลื่อนที่ ในระดบั มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85  คิดเป็นร้อยละ 97.00 
   (อ้างอิง 5- 4(4)) 
-  มีการส ารวจความพงึพอใจบคุลากร ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง จ านวน 9 คน 
   ผู้ให้บริการ ภายหลังการปรับกระบวนงาน  การฝึกอบรม และการน าคู่มือไปใช้   
   พบว่าผู้ให้บริการพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  
   95.60 (อ้างอิง 5- 4(5)) 

- ศวน.มสธ.ลป.5-4(1) Flow Chart และ
แผนการ 
  ปรับกระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(2) คู่มือการพัฒนาการ   
  ให้บริการรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่   
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(3) ภาพการฝึกอบรม
บุคลากร  
  ศวน.มสธ.ล าปาง เร่ือง การพัฒนาการ   
  ให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่   
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(4) สรุปความพึงพอใจ
ของ 
  ผู้รับบริการการศึกษาเคลื่อนที ่ภายหลัง
การ 
  ปรับปรุงกระบวนงาน (POST TEST) 
- ศวน.มสธ.ลป.5-4(5) สรุปความพึงพอใจ
ของ 
  ผู้ให้บริการการศึกษาเคลื่อนที ่ภายหลังการ 
  ปรับปรุงกระบวนงาน (POST TEST) 

 
 

-     55    - 



 

ศวน.มสธ.ลป. 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่ 
   ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่(แสดงให้เห็นถึง 
   ผลลัพธ์ เชน่ มีการเปรียบเทยีบกระบวนงาน 
   เก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม    
   กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
   และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใน 
   รอบปีถัดไป 

- มีการจัดท า Flow Chart เปรียบเทียบการปรับกระบวนการใหม่และเก่า (อ้างอิง 5-5(1)) 
- มีการประชุมคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  
   10 กันยายน 2561  เพื่อสรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน  
 

- ศวน.มสธ.ลป.5-5(1) Flow Chart  
  เปรียบเทียบการปรับกระบวนงาน 
- ศวน.มสธ.ลป.5-5(2)  รายงานการประชุม 
   คณะท างานปรับกระบวนงาน ครั้งท่ี 2/2561 

 
เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณไีม่มีการด าเนินการใดๆ หรือ 

ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 
ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย 
คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 6 :  ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน    ปีงบประมำณ 2560 (1ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปางมกีารปรับกระบวนงานการให้บรกิารการศึกษาเคลื่อนที่ 
8 จังหวัดภาคเหนือ  โดยมีการปรับกระบวนงานตามตัวบง่ชี้ที่ 5 และได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีฝา่ยบริการการศึกษา ภายหลังการปรับกระบวนงานมีการ
ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการการศึกษาเคลื่อนที่    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
312 คน  มีความพึงพอใจการปรับกระบวนงานการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ ใน
ระดับมากทีสุ่ด  ค่าเฉลี่ย 4.85  คิดเป็นร้อยละ 97.00 

- ศวน.มสธ.ลป.6-8(1) สรุปประเมินความพึง 
  พอใจการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่  
  ภายหลังการปรับกระบวนงาน ปี 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 

- คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง                 4.85 
ผลกำรประเมิน    :           

ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  
 

4.85 
ผลการด าเนินงาน 4.85 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบงชี้ท่ี 7  :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน   
- รอบปีท่ีใช้นับผลงำน  ปีงบประมำณ 2560 (1ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  : 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร 
   สูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้ 
   ความส าคัญ เร่ืองการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาภายในของหน่วยงาน 

-    ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง  ให้ความส าคัญกับการเตรียม 
     ความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561-62 ประกอบด้วยกรรมการภายในและ 
     ภายนอกและคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
     ล าปาง ประจ าปี 2561-62  โดยมีผู้อ านวยการเป็นประธานก าหนดนโยบาย 
     ก ากับ ควบคุม ดูแล ในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา 
     (อ้างอิง 7-1(1)(2)) 
-    มีการน าข้อชี้แนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
     การอุดมศึกษา ประจ าปี 2559 (อ้างอิง 7-1(3)) มาจัดท าแผนยกระดับการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาประจ าป ี2560 โดยปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 1 ของรายงานการ 
     ประเมินตนเองของ ศวน.มสธ.ล าปาง (อ้างอิง 7-1(4)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(1) ประกาศว่าด้วยการ 
   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2561-62 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ.ล าปาง  
   ประจ าปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(3) ผลการประเมินรายตวั 
   บ่งชี้ของส านักงานการอุดมศกึษา ปี 2559 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-1(4) แผนยกระดับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 
 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการ 
   ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
   ภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  
  1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
     และการประเมินคุณภาพ   
 

-    คณะท างานการประกันคุณภาพศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีการด าเนนิงาน 
     ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการประชมุคณะท างานประกัน 
     คุณภาพการศึกษา  คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 วาระที่ 4 เพื่อผล 
     การประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 และก าหนดผู้รับผดิชอบการจัดท ารายงาน 
     การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภาพการศึกษา 6 ตัวบ่งชี้  
     ประจ าปี 2560 (อ้างอิง 7-2(1)) ได้แก ่

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(1) รายงานการประชุม 
   คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง ครั้งที่ 1/2560 
   วันที่ 25 ส.ค. 2560 วาระที่ 3 
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2) การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 
    (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ า 
    หน่วยงานและมหาวทิยาลัย  ตามก าหนด 
    เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระบบ  
    CHE QA Online ส าหรับหน่วยงาน 
    สนับสนนุ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1    ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    (ผอ.+งานอ านวยการ) 
   ตัวบ่งชีท้ี่ 3    การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (งานส่งเสริมฯ ธีญาภรณ์) 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4    บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (งานอ านวยการ) 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน  
                      (งานส่งเสริมฯ ตัสมาริน  ธีญาภรณ์)    
     ตัวบ่งชี้ที่ 6    ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานส่งเสริมฯ 
                      ธีญญาภรณ์) 
     ตัวบ่งชี้ที่ 7   การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน (3 งาน)   
- มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ ติดตามการด าเนินการ และประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปจัจุบนั ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายในของ สกอ. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน 
  สนับสนนุ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2560  
  (อ้างอิง 7-2(2)) 
- มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ของ 
  ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง  เพื่อพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
  2560 ร่วมกัน เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศวน.มสธ.ล าปาง  
  (อ้างอิง 7-2(3)) 
   

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(2) คู่มือประกันคุณภาพ 
   การศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 
   การศึกษา 2560 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(3) รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก ของ ศวน.มสธ. 
   ล าปาง 
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 - มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
  และมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด และมีการรายงานการ 
  ประเมินตนเอง (SAR) โดยมีข้อมูลครบถ้วนและหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน ในระบบ  
  CHE QA Online (อ้างอิง 7-2(4)(5)) และมีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
  การประเมินตนเองผา่น WebSite ของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ล าปาง (อ้างอิง 7-2(6)) 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(4) รายงานการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(5) CHE QA Online 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-2(6) เว็ปไซต์การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ของศวน.มสธ.ล าปาง 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท า 
   แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
   หน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร ์
   และ/หรือแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของ 
   หน่วยงาน  

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง มีการน าผลน าผลการประเมินคณุภาพไปปรับปรุงการ 
  ด าเนินงาน  โดยจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของหนว่ยงาน (แผนยกระดับการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง) ป ี2560 และส่งผลให้มี 
  การพัฒนาเชื่อมโยงสู่แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี 2561 (อ้างอิง 7-3(1)) และ 
  แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ้างอิง 7-3(2)(3))  เช่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มยอดนักศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  สรา้งความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 

-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(1) แผนยกระดับการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560  
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(2) แผนปฎิบัติราชการ 
   ประจ าปี 2561 
-  ศวน.มสธ.ลป. 7-3(3) ตารางเชื่อมโยงแผน 
   ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติราชการประจ าปีและ 
   ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
   มาปรับปรุงการท างาน 

-    ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559  
     ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ 
     ส านักงานการอุดมศึกษา ป ี2559 มาจัดท าแผนยกระดบัการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา ปี 2560  เพื่อปรับปรุงการท างาน  เชน่ (อ้างอิง 7-4(1)) 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1 
       การน าเสนอผลการด าเนนิงานในบางประเด็นไม่ตรงตามเกณฑ์ 
       แนวทำงแก้ไข  ปี 2560 น าเสนอผลการด าเนินงานในแตล่ะเกณฑ์ที่ตรงประเด็น 
       อย่างชัดเจน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2  กระบวนกำรพัฒนำแผนของหน่วยงำน 
      กราฟแสดงแนวโน้มในการรายงานผลการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของ 
      ศวน.มสธ.ล าปางไม่ถูกต้อง การจัดท าผลการด าเนนิการเปรียบเทียบแนวโน้มของ 
      การคาดการผลการด าเนินงานของปีถัดไปกับศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์  
      สุโขทัยและล าปาง  พบวา่เป็นแนวโน้มเชงิบวก  ดังนั้นควรมีการเสนอวิธีการรักษา 
      และเพิ่มยอดรับสมัครนักศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้  เพื่อไม่ให้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ 
      ก าหนด  
      แนวทำงแก้ไข     ยกเลิกการประเมินข้อ 2 

- ศวน.มสธ.ลป. 7-4(1) แผนยกระดับการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศวน.มสธ.ลป. 7-4(2) สรุปแบบประเมิน 
   ความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2560  
- ศวน.มสธ.ลป. 7-4(3) รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง   
  คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 20 ก.ย. 2561  
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 

    1.การประเมินการน าความรู้ไปใช้  ควรประเมินผู้รับบริการจะสะท้อนการน าไปใช้ 
      หรือเป็นตัวชี้วัดการน าไปปรับใช้จริง  มีน้ าหนักน่าเชื่อถือมากข้ึน 
    2.ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้น าความรู้ไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงเพิ่มเติม  น าไป 
      ด าเนินการอีกครั้งและประเมินผลในปีหน้าหรือประเมินความพึงพอใจของ 
      ผู้รับบริการและน ามาเปรียบเทียบต่อไป 
    แนวทำงแก้ไข  
     ปี 2561 มีการจัดการความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีการรับค่าบริการการศึกษาจาก 
     นักศึกษาผ่านบตัรเครดิตด้วยเคร่ือง EDC   ของ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ล าปาง น า 
     ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานการในงานบริการนักศึกษา  ดงันี้ 

1. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
2. งานให้บริการการลงทะเบียนเรียนและการช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆของ

นักศึกษา  วดัความพึงพอใจทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน 
       1. ควรแนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นการก าหนดนโยบายและให้ 
              ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพฯของผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 
    ข้อเสนอแนะ 
       1.ใช้แนวคิด PDCA เป็นแนวทางในการด าเนินงานทุกภารกิจของศูนย์ 
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      2.ให้ถือว่าการพัฒนาคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานประจ าของศูนย์ และ 
       ปฏิบัติตามปฏิทนิงานประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยและศูนย์ 
        ก าหนดไว ้
     แนวทำงแก้ไข 
     ผู้บริหารให้ความส าคญักับการประกันคณุภาพการศึกษา และมกีารเตรียมความพร้อม 
     ตั้งแต่ต้น ปี เช่น การประชุมเพื่อปรับกระบวนงาน ตัวบ่งช้ีที่ 5 เพราะต้องใช้ระยะเวลา 
     การด าเนินงานเป็นขั้นตอน 

 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  
   และมีกิจกรรมร่วมกัน  โดยมีการสรุปบท 
   เรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นที่สามารถ 
   น าไปใชป้ระโยชน์ 
 

- ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.ล าปาง ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย 
  ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายในภายนอก  เพื่อการแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่าง 

 ศูนย์วิทยพฒันา มสธ.สโุขทัย  

 ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. นครสวรรค์   

 ชมรมนักศึกษา มสธ. นครสวรรค์  

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี

- ศวน.มสธ.ลป.7-5(1) โครงการสัมมนาประกัน 
  คุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายในภายนอก 60 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(2) ภาพกจิกรรมโครงการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

   โดยมีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพแบบ  
  PDCA  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย 
  พัฒนา มสธ. นครสวรรค์ (อ้างอิง 7-5(1),(2),(3))  
- มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากรจากสถาบนั 
  การพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทยั (อ้างอิง 7-5(4)(5))   
- นักศึกษาและอาจารย์สามารถน าความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทีไ่ด้จาก 
  การฝึกอบรมและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
  และการปฏิบตัิงาน โดยได้มีการสรุปความรู้/แนวปฏบิัติที่ดี (Good Practice) ที่ได ้
  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์(อ้างอิง 7-5(6))  ดังนี ้
      1. ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ PDCA           
      3. คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
- มีการรายงานสรุปผลการด าเนนิงานอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะความรู้ด้านการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายใน ภายนอก  ประจ าปีการศึกษา  
  2561 (อ้างอิง 7-5(7)) 
 

- ศวน.มสธ.ลป.7-5(3) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ประกันคุณภาพ 60 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(4) การน าเสนอการประกัน 
  คุณภาพ-วิทยากร ผศ.พรทิพย ์
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(5) การน าเสนอการประกัน 
  คุณภาพระดับหลักสูตร วทิยากร ผศ.พรทิพย์ 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(6) การประกันคุณภาพ 
  การศึกษา PDCA วิทยากร ผศ.พรทิพย์ 
- ศวน.มสธ.ลป.7-5(7) รายงานสรุปโครงการ 
  ประกันคุณภาพ 
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ศวน.มสธ.ล าปาง 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 - มีการวัดความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.45  คิดเป็นร้อยละ 89.00 
  (อ้างอิง 7-5(8)) 
- ศูนย์วิทยพัฒนามีการจัดท า Website การประกันคุณภาพประจ าปี 2561  โดยน า 
  เนื้อหาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 ขึ้น  Website เพื่อการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก (อ้างอิง 7-5(9)) 

-  ศวน.มสธ. 7-5(8)  สรุปผลความพึงพอใจผู้เข้า 
   รับการอบรม 
-  ศวน.มสธ. 7-5(9)  Website การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ศวน.มสธ.ล าปาง 

 
 เกณฑ์กำรประเมิน    :                                   

คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณไีม่มีการด าเนินการ

ใดๆ หรือ 
ด าเนินการไม่ครบ 
ที่จะได้คะแนน 1 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5 

 ผลกำรประเมิน    :           
ปีงบประมำณ 2557 กำรบรรลุ 

เป้ำหมำย 
คะแนนกำรประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                                                             * กำรบรรลุเป้ำหมำย       =    บรรลุเป้ำหมำย           X =  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน 

 

  ในปีการศึกษา 2560  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติม
ตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
  

 ตำรำงสรุปกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ (ส.1) 
ตำรำง ส.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ล ำปำง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 5 5.00 
3. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 5.00 
4. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 5.00 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 5 5.00 
6. ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 4.73 4.73 
7. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 5 5.00 

                              เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  4.96 
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กำรวิเครำะห์จุดออ่น จดุแข็ง และทิศทำงในอนำคต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1   กระบวนกำร 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
2. ค ารับรองการปฎิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัวก าหนดผลงาน 
   และการด าเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
3. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี(Strategy Map) พ.ศ. 2556 - 2560 ของศวน. มสธ.   
   ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติเดียวกัน  
4. ผู้บริหารส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆให้บุคลากร 
   เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเน้นให้เห็นจุดอ่อน/ปัญหาที่ควรพัฒนาให้ 
   การท างานมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

1. ควรให้บุคลากรศูนย์ฯมีส่วนร่วมในการประเมินและสรรหาผู้บริหารด้วย 
2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเน้นการ 
   บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการใช้ภาวะผู้น า 
3. ควรท าสมุดพก KPI ร่วมกัน 10 ศูนย์  เพ่ือให้มี  ภารกิจ  ตัวชี้วัด และ เป้าหมาย 
   ที่คล้ายคลึงกันและสามารถวัดได้ในมาตรฐานเดียวกัน 
4. ควรมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)  เป็นแผน 
   ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
 

นวัตกรรม (ถ้ำมี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) 
1. มี Website เผยแพร่ วิสัยทัศน์  ภารกิจ และ ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ 
    หน่วยงาน 

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

  

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  

 จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ตัวบงชี้ท่ี 8 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  
1.   มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินการประกัน 
     คุณภาพร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ท าให้ศูนย์ฯมีความเชื่อมั่นใน 
     การปฏิบัติงานและเก็บผลงานมากยิ่งขึ้น 
2.   มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อ เช่น Website 
     เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
3.   มีการประชุมบุคลากรศวน.มสธ. ทุกครั้งก่อนและหลังการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา เพื่อประเมินผลจุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข 
4.   ควรมีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ 
     สถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯทุกปี   เป็นการสร้าง 
     เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 :  กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน  
ควรมีการแต่งตั้งกรรมการภายนอกร่วมทุกปี  และควรเป็นกรรมการที่ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา มสธ.แต่งตั้งเพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง 
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ศวน.มสธ.ลป. 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1.  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ 
    องค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  ท าให้แผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
    ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมองค์ประกอบ  ท าให้ 
    เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
2. ควรปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
   ทุกองค์ประกอบ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน  

1.1  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาควรแจ้งองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจนแก่ 
 หน่วยงานต่างๆตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2.1  ปรับระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาตามปีงบประมาณ และ มี 
       การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

นวัตกรรม (ถ้ำมี) แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.ล ำปำง 

 
                 1.  นางตัสมาริน  อธิจิตตา                  ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง                                                   ประธานกรรมการ  
                 2.  นายสานิตย ์ แหวนทองค า              หัวหน้างานอ านวยการและธุรการ                  กรรมการ    
                 3.  นายเสกข์  อธิจิตตา                      หวัหน้างานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์               กรรมการ 
                 4.  นายสุพจน์  สระทองพูน                 หวัหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา     กรรมการ  
                 5.  นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์                    นักวิชาการศึกษา                                                                      กรรมการ 
                 6.  นายวีรพร  ปานโชติ                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์                กรรมการ 
                 7.  นางสาวธีญาภรณ์  สีเขียว              นักวิชาการศึกษา                                                                      กรรมการ 
                 8.  นางสาวรุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ          บรรณารักษ์                                                                             กรรมการ                    
                 9.  นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร์                ช่างศิลป์                                                                                กรรมการ   
                 10.นางณัฐพร  ท้วมเพิ่มทรัพย์             ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                กรรมการและเลขานุการ    
    

 
 
 
 


